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Kivonat
A villamosenergia-rendszer fogyasztói és termelői átalakulási folyamatának egyik fontos állomása a
villamos autók elterjedése a hálózaton: ezek a járművek intelligens fogyasztók, amelyek a jövőben
akár elosztott energiatárolókként is megjelenhetnek a villamosenergia-hálózaton, a hálózatra
gyakorolt hatásuk vizsgálatához így meg kell tudni becsülni a töltési igényeket, továbbá vizsgálni
kell a töltők és a feszültségminőség kölcsönhatását. Nemzetközi szinten komoly kutatások folynak a
töltési igény, s ezen belül is a töltőállomásokba szükséges töltőfejek számának meghatározására;
ezen kutatások közé illeszkedik az értekezésem első része a töltőállomások kialakításának
sztochasztikus modellezésére végzett szimulációs vizsgálataival. A kutatásnak további hangsúlyt ad,
hogy jelenleg hazánkban, de a világ többi részén sem épült ki olyan infrastruktúra, amelyen
tényleges méréseket lehetne végezni: ezért is fontos, hogy megfelelő szimulációk segítségével az
érintett társaságok időben fel tudjanak készülni a villamos autózás elterjedésével járó kihívások
megválaszolására.
A töltőberendezésekben és a hálózatra csatlakozó további fogyasztói berendezésekben megjelenő
fejlett elektronikai eszközök ugyanakkor egyre érzékenyebbek lesznek a feszültségminőségre, míg a
folyamatos működésükkel szemben elvárt megbízhatósági igény egyre növekszik.
Várhatóan a töltők egy jelentős része lesz gyors- vagy villámtöltő. Ezek a berendezések nagy
teljesítményűek, bekapcsolási áramlökésük jelenleg nincs szabvány által korlátozva, ezért a
gyártóktól függő mértékű. A nagy bekapcsolási áram rövid idejű feszültségletörést okoz, ami
zavarhatja akár a töltő saját elektronikáját is, vagy egyéb, a hálózatra csatlakozó berendezéseknél
okozhat működési zavart. Belátható, hogy a megfelelő feszültségminőséget biztosító infrastruktúra
kialakításához szükség van olyan mutatószámokra, amelyek segítségével a hálózatot üzemeltető
társaságok egyszerűen, ugyanakkor pontosan és megbízhatóan tudják jellemezni a szolgáltatott
feszültség minőségét. Disszertációm második részében a feszültségletörések vonatkozásában
ezekkel a kívánalmakkal összhangban mutatok be egy új kiértékelési módszert.
A disszertáció négy fő fejezetből és egy függelékből áll. Az első fejezetben bevezető jelleggel
áttekintést adok a villamos autókról, magáról a technológiáról, a villamos autók töltéséről, valamint
az általuk okozott hálózati hatásokról. Ezek a témák nem esnek a disszertáció fókuszába,
mindazonáltal szükségesek ahhoz, hogy képet alkothassunk a technológia jelenlegi állásáról és a
jövőbeli trendjeiről.
A második fejezetben a villamos autók töltésére szolgáló töltőállomások méretezésére mutatok be
egy sztochasztikus algoritmust. Az algoritmus segítségével járműforgalmi adatokat felhasználva
meg lehet állapítani, hogy egy töltőállomásba hány lassú és gyors töltőt szükséges telepíteni. A
fejezet célja a modell, s egy járműforgalmi adatbázis feldolgozásával a modell alkalmazhatóságának
bemutatása. A felhasznált adatbázis taxikra tartalmaz adatokat, más járműtípusokra csak
korlátozottan állt rendelkezésre információ, így azokat nem használtam. A vizsgálatok egyetlen,
központi töltőállomásra terjednek ki, viszonylag kicsi, de egy taxi flotta szempontjából relevánsnak
tekinthető autószámmal. A nagyléptékű elterjedéshez természetesen több töltőállomás is
szükséges, a töltőállomások lokalizációjával foglalkozó kérdéseket azonban a disszertációban nem
vizsgáltam. A modellezésnek nem célja a töltőállomás megvalósíthatóságának gazdasági elemzése
sem, bár a modellbe implementáltam egy modult, amely segítségével a kiszolgálás
folytonosságának biztosításához szükséges lassú és gyors töltők szükséges számát meg lehet
határozni, s ennek során figyelembe lehet venni a telepítési költségeket is. Nem volt továbbá célom
a töltés hálózatra vett hatásainak konkrét szimulációs vizsgálata sem: az ilyen jellegű szimulációk
természetesen az elosztói engedélyesek, valamint a rendszerirányító számára fontosak, a
disszertáció keretei közé azonban az ilyen vizsgálatok nem fértek be (bár a bevezető fejezetben
érintőlegesen tárgyalom a várható hálózati hatásokat is).
A harmadik fejezetben egy sorbanállási rendszert ismeretetek a töltőállomás méretezési
kérdésének vizsgálatára. A modell a szakirodalomban dominánsan alkalmazott M/M/c modelleknél
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általánosabban használható, ugyanakkor pontosabb becslést ad a szükséges töltőfejek számára. A
cél ebben az esetben is magának a modellnek a bemutatása, s működésének egy példán keresztüli
megvilágítása. A modell segítségével ebben az esetben is a töltőállomásba telepítendő gyorstöltők
számát határoztam meg, s összevetettem a szimulációval kapott eredményt a többi modell becslési
képességével.
Szeretném hangsúlyozni, hogy a második és a harmadik fejezetben nem a módszerhez felhasznált
adatbázis, hanem az általam javasolt módszer maga a fontos, amely természetesen más
adatbázishoz (pl. autóbuszok, lakossági használatú autók) is alkalmazható.
A negyedik fejezetben a feszültségletörések kiértékelési módszereire vonatkozóan végeztem átfogó
vizsgálatokat: nagyszámú mérési adat felhasználásával összehasonlítottam a jelenleg alkalmazott,
valamint a szakirodalomban javasolt kiértékelési módszerek előrejelzési képességét. A kapott
eredményeket felhasználva javaslatot tettem új kiértékelési módszerekre is, amelyek előrejelzési
képességét a meglévőkkel összevetettem. A bekapcsoltsági görbe definiálásával a letörések
veszélyessége mértékének további pontosítására van lehetőség, amely összehasonlító vizsgálatot a
disszertációban elvégeztem.
A disszertáció meglehetősen hosszú függelékkel zárul: ide kerültek - elsősorban terjedelmi okok
miatt - azok a részeredmények, példák, amelyek a disszertáció mondanivalója és a szöveg
folytonossága szempontjából nem bírnak kritikus fontossággal.
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Villamos autók

1 Villamos autók
Nem is gondolnánk, de az 1900-as években az autók túlnyomó többsége villamos meghajtású volt; a
motorizáció hajnalán az villamos meghajtású autók tették ki a piac egyharmadát. A meghajtást egy
egyenáramú villamos motor végezte, az energia forrásául pedig akkumulátor szolgált, melyet éjszakánként
fel lehetett tölteni, s másnap ismét üzemképes volt az autó. Már akkoriban is tisztában voltak a
szakemberek a villamos meghajtású gépkocsik számtalan előnyével: karbantartásuk minimális volt, nem
volt szükség olajcserére, hűtőfolyadékra, rozsdásodó kipufogóra és hangtompító dobra és szinte teljesen
hangtalanul üzemeltek. Az e-autók manapság legfontosabbnak tartott tulajdonságára, azaz a károsanyagkibocsátás mentességre akkoriban azonban még nem fektettek hangsúlyt [1].

1. ábra: A villamos autó nem mai találmány [2]

2. ábra: A közlekedés energiafelhasználása (IEA országok) [3]

A villamos autók körülbelül 1915-ig járták a városok utcáit, utána viszont teljesen feledésbe merültek ezek
a csendes és nagyon környezetbarát masinák. A villamos motor természetesen ez idő alatt sok más
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eszközben megjelent és jelentős mértékben fejlődött. A közlekedés számos területén jelen volt a villamos
mozdonyoktól a villamosokon át a trolibuszokig.
A villamos autók fejlesztése a 2000-es évek elején gyorsult fel, amikor a fejlett nyugati országok
felismerték, hogy a hagyományos autók CO2 kibocsátása súlyos környezetkárosító következményekhez
vezethet [1]. A globális végső energiafelhasználás ugyanis több, mint negyedét ma már a közlekedés adja.
Ugyanakkor a közlekedés hatásfokának és az alternatív üzemanyagok arányának növekedése nem
kompenzálja az autók számának növekedéséből adódó többlet nyersolajigényt [3].

3. ábra: Egyes járművek CO2 kibocsátása (sárga: tanktól kerékig; kék: kúttól tankig) [3]

A villamos autók elterjedését alapvetően négy tényező mozdítja elő [3]:
•
•

•
•

A kőolaj árának növekedése: ez az alternatív közlekedési formák iránti megnövekvő
érdeklődéshez vezet.
Műszaki megvalósíthatóság: a mai akkumulátorok már elég nagy energiasűrűség elérésére
(megfelelő teljesítményleadó-képesség mellett) képesek (ez kb. 100Wh/kg), ugyanakkor az
akkumulátortechnológia gyorsan fejlődik. Az akkumulátorok mellett a műszaki fejlesztések közé
sorolhatjuk frekvenciaváltós hajtások és a hozzájuk szükséges elektronika folyamatos fejlődését
is.
Költségelőnyök: a jelenlegi árazás mellett 100km megtétele villamos autóval kb. harmadannyiba
kerül, mint dízelmotoros járművel.
CO2 kibocsátás: a villamos autók elterjedésétől a CO2 kibocsátás mérséklődését is várják. Ez nem
feltétlenül következik be, hiszen a villamos autók akkumulátorainak feltöltéséhez szükséges
villamos energiát továbbra is erőművekben kell előállítani, a CO2 kibocsátás azonban területileg
átrendeződne, s a városok közvetlenül kevésbé szenvednének a közlekedés okozta
légszennyezéstől. Lehetőség van ráadásul a szükséges villamos energia egy részének
megújulókból történő megtermelésére is [3]. Magyarország ugyan jelenleg az EU-ban a közúti
közlekedésből származó egyik legalacsonyabb emisszióval rendelkezik (az országos kibocsátás kb.
18%-át adja jelenleg a közlekedés), de ez a részarány növekszik [4].

A villamos autók elterjedésének segítésére a legtöbb nyugat-európai országban és az USA-ban komoly
erőfeszítéseket tesznek: adókedvezményeket, vásárlási kedvezményeket, buszsáv-használati engedélyt,
ingyenes parkolási lehetőséget biztosítanak. A megfelelő ösztönző rendszer azonban még mindig hiányzik
[4].
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-13,9%

4. ábra: A villamosenergia-termelésből származó emisszió [4]

Láttuk, hogy villamos járművek esetén a szennyezés a villamosenergia-termelés helyén keletkezik, ezért az
országos CO2 kibocsátás változásához természetesen a villamosenergia-termelés várható kibocsátását is
figyelembe kell venni [4] (ezt mutatja a 4. ábra).

5. ábra: Személygépkocsikra vonatkozó fajlagos emissziós tényezők [4]

Mindezekkel együtt a villamos autókra való áttéréstől a CO2 kibocsátás csökkenését várhatjuk.

1.1 Villamos autók felépítése
A villamos és hibrid autók fő jellemzője, hogy szabad pályán, munkavezeték nélkül üzemelnek, a
működésükhöz szükséges villamos energiaforrást, tápegységet magukkal viszik [5]. A villamos autók (EV)
kategóriába ma már többféle típus is beletartozik.

1.1.1 Hibrid villamos autók (HEV)
Ezek az autók szénhidrogén tüzelésű motorral rendelkeznek és az üzemanyag jobb kihasználása
érdekében akkumulátorokkal is ellátják őket. Az akkumulátorokat nem a hálózatról töltik, hanem a
belsőégésű motor segítségével. Az ilyen típusú autókkal a továbbiakban nem foglalkozom, mert a villamos
hálózatra semmilyen közvetlen hatásuk nincs.

1.1.2 Tisztán villamos autók (EV)
A villamos autókat villamos motor hajtja, melyet akkumulátorok táplálnak. Az akkumulátorokat a
hálózatra csatlakoztatva lehet feltölteni. Felépítésük hasonlít a következőkben tárgyalandó plug-in hibrid
járművekéhez, így azt ott mutatom be.

1.1.3 Hálózatra csatlakoztatható hibrid villamos autók (PHEV)
A PHEV-eket a hálózatról kell tölteni, ugyanakkor belsőégésű motorral is rendelkeznek. Az ilyen
kombináció megnöveli az autó hatótávolságát, jelentősen csökkenti a felhasznált üzemanyag mennyiségét
és a kibocsátott károsanyag-tartalmat. Két típusa van: az ún. párhuzamos hibrid autók, melyekben a
villamos motor és a belsőégésű motor is tengelykapcsolatban van a kerekekkel, illetve a soros hibrid
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autók, melyeknél csak a villamos motor van tengelykapcsolatban a kerekekkel és a belsőégésű motort
csak az akkumulátorok töltésére használják fel [6]. A PHEV-rendszerű autók nagyon ígéretes koncepciónak
tűnnek, mert rövid távú utazásra teljesen elektromos üzemmódban használhatók, a hálózatról tölthetők,
viszont a belsőégésű motor üzemeltetéséhez könnyen és gyorsan lehet őket üzemanyaggal feltölteni [7].
A továbbiakban az egyes autótípusok rövidítésére az angol betűszavakat használom.

6. ábra: Hibrid Toyota Prius PHEV üzemmódra átalakítva [8]

A városi közlekedésben a hirtelen gyorsítások/fékezések sok energia disszipálódását jelentik. Emiatt a
belsőégésű motorok jelentősen túl vannak méretezve, s így rossz a hatásfokuk (kb. 25%) [9]. A villamos
autók energiaátalakítási hatásfoka jobb (kb. 80%), viszont óriási hátránya a jelenleg forgalomban lévő (és
várhatóan még több generáción át a forgalomba kerülő) autóknak, hogy az akkumulátoruk
tárolókapacitása miatt hatótávolságuk igen korlátozott. Ezért a villamos autók energiatakarékos üzemére,
a veszteségek leszorítására minden szempontból figyelmet fordítanak:
•
•
•
•
•
•

A jármű vontatási ellenállásának csökkentésével;
A beépített vontatási és segédüzemi teljesítmény minimalizálásával;
Egyszerű, jó hatásfokú hajtóművel;
A hajtás menetüzemi, indítási és fékezési hatásfokának javításával;
Energia-visszatápláló fékezéssel;
Megfelelő villamos energiaforrás kiválasztásával.

A villamos autók mechanikai felépítése, hajtóműve a belsőégésű motoros járművekhez képest
egyszerűbb. Tengelykapcsolóra nincs szükség, ha a kerék áll, a motor is áll, alapjárathoz hasonló üzem
nincs. Sebességváltót általában nem használnak. Az egymotoros hajtású villamos autóban megmarad a
hagyományos differenciálmű, de kerékagyba épített motorok esetén a kiegyenlítőmű szerepét villamos
szabályozás veszi át. A hibrid autók mechanikai felépítése sokkal bonyolultabb [5].

1.2 Akkumulátorok, töltésük

7. ábra: Akkumulátortípusok és „jóságuk” [11]
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A villamos autók legfontosabb (és egyben legdrágább) eleme az akkumulátor. Az akkumulátoros villamos
autók üzemeltetéséhez szükséges energiát a főüzemi akkumulátor tárolja. Rendszeres töltéséről
gondoskodni kell. Az akkumulátorok töltése lehet lassú, pl. 8 órás éjjeli vagy munkahelyi töltés háztartási
hálózatról (a hazai gyakorlatban ezt normál töltésnek nevezik), vagy lehet gyorstöltés (esetleg ettől még
nagyobb teljesítményű, ún. villámtöltés) a benzinkutakhoz hasonló állomásokon. A villamos autók
alkalmazásának feltétele az akkumulátortöltő hálózat kiépítése. Az árszintbeli különbséget leszámítva a
villamos autók a belsőégésű motoros autókkal csak akkor lehetnek versenyképesek, ha az
alkalmazásukhoz szükséges infrastruktúra is kiépül [10].

1.2.1 Lassú töltés
Az akkumulátorok lassú töltése a hagyományos, régről ismert eljárás. Az egyszerűbb akkumulátortöltők
alárendelt áramszabályozással, vagy áramkorlátozással ellátott feszültségszabályozók és a töltési folyamat
állandó ellenőrzésével ellátják az akkumulátor védelmét is. Az intelligens, mikroprocesszoros
akkumulátortöltők a környezeti feltételek és az akkumulátor állapotát meghatározó jellemzők mérése
alapján, a memóriába beégetett jelleggörbék segítségével állítják elő az akkumulátor pillanatnyilag
legmegfelelőbb töltőáramát. A sorba kapcsolt akkumulátorok feszültsége egymáshoz képest általában
nem egyforma. Ez a különbség lassú töltésnél nem okoz akkora problémát, mint gyorstöltésnél, a töltés
végére a cellafeszültségek megközelítőleg kiegyenlítődnek [5].
Lassú töltéshez a háztartási 230V-os vagy 400V-os feszültségű országos villamosenergia-hálózat áll
rendelkezésre 16-30A-es terhelhetőséggel. Ez a hálózat nagyságrendileg megfelel a villamos autók
akkumulátortöltési igényeinek. A személygépkocsiban elhelyezhető méretű és súlyú akkumulátor
energiatároló képessége kb. 30kWh. Az ekkora mennyiségű energia betöltéséhez szükséges teljesítmény 8
órás egyenletes áramú töltést feltételezve 30/8=3,75kW-ra adódik. Ha kb. 85%-os töltési hatásfokot
veszünk figyelembe, akkor a töltéshez közel 4kW szükséges. Ha a töltés nem egyenletes, akkor a töltés
elején ennél több, a töltés vége felé pedig kevesebb teljesítmény szükséges. Ennek ellenére ez a
teljesítményigény a háztartási hálózatokkal teljesíthető. A lassú töltésre szolgáló akkumulátortöltők
konstrukciója általában kétféle lehet:
•
•

Külső töltőberendezés, közvetlenül az akkumulátorra csatlakozó nagyáramú hozzávezetéssel. A
csatlakozón a töltéskor egyenáram folyik. Ilyenkor jobb lehetőségek adódnak a gyorstöltésre [12].
Ez a gyakoribb megoldás.
Járműbe épített töltőberendezés olyan csatlakozóval, amivel a töltőberendezés hálózati
feszültségre kapcsolható. A csatlakozón ilyen megoldásnál hálózati frekvenciájú váltakozó áram
folyik.

1.2.2 Gyorstöltés
Akkumulátorok gyorstöltési lehetőségére városi forgalomban közlekedő villamos autóknál feltétlenül
szükség van. De ehhez olyan akkumulátorok is kellenek, amelyek a gyorstöltést elviselik. Az előbbi példát
rövididejű töltésre átszámolva a következő eredmény adódik: ha gyorstöltésként elfogadjuk a negyedórás
töltést, akkor az előbbi 85%-os hatásfokú töltéshez 30/0,85/0,25=141kW teljesítmény szükséges. Ez a
teljesítmény rövid ideig szükséges, viszont azt is figyelembe kell venni, hogy egyszerre több autót is kell
esetleg tölteni az állomáson. Ekkora teljesítmény a háztartásban általában nem hozzáférhető, külön
töltőállomást kell építeni. A gyorstöltési teljesítmény csökkentésének lehetőségei:
•
•

A töltési idő növelése még elfogadható mértékűre.
Részleges gyorstöltés az akkumulátor 100%-os, teljes feltöltése helyett csak a tárolóképesség 3040%-ára.

1.2.3 Akkumulátorcserélős töltőállomások
Az elmúlt időszak eseményei ellentmondásosak az akkumulátorcserélős töltőállomásokra vonatkozóan. A
világ egyik legnagyobb, ilyen technológiával foglalkozó cége, a Better Place csődöt jelentett, nemrégiben a
Tesla Motors próbálkozott hasonló konstrukcióval, de a fogyasztói érdektelenség miatt a pilot megbukott.
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Tölteni
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Várakozó és éppen töltés alatt
álló akkumulátorok (Össz: n
db)

μ

Akkumulátorkészlet
(Össz: N-n db)

Feltöltött akkumulátorok

A 8. ábra akkumulátorcserélős töltőállomás működésének sematikus vázlatát mutatja. Az autók 
intenzitással érkeznek tölteni (darab/perc dimenziójú mennyiség), az akkumulátoraikat kiemelik, majd egy
meglévő, feltöltött akkumulátorokat tartalmazó készletből egy feltöltöttet helyezünk vissza a járműbe. A
kiemelt akkumulátort tölteni visszük, ahol a töltés  intenzitással zajlik, vagyis 1/ perc alatt töltődik fel.
8. ábra: Akkumulátorcserélős töltőállomás működési sémája [10]

Az akkumulátorcserélős töltőállomásokkal szemben megfogalmazódó legkomolyabb aggály az, hogy a
tulajdonos esetleg egy vadonatúj akkumulátorát egy régi, agyonhasznált akkumulátorra cserélik ki, ami
nyilvánvaló értékvesztés. Ezt a problémát az akkumulátorok lízingelésével lehetne megoldani, így leküzdve
egyúttal az akkumulátorok magas árából származó piaci hátrányt. Minden más szempontból az
akkumulátorcserélős töltőállomás nagyon vonzó műszaki megoldás: gyorsabb, egyszerűbb a "töltési"
folyamat, a tartalékolást és a rendszerszabályozási célokra történő tárolt villamosenergia-felhasználást az
összes többi töltési módnál egyszerűbbé és alkalmazhatóbbá teszi.
A töltési módokról a 9. ábra ad összefoglalást. A töltési módok ismertetésénél nem tértem ki az egyes
kategóriákon belüli különböző típusokra: természetesen technológiától függően változhat a
töltőteljesítmény, ezt mutatja a 9. ábra a nem egzakt töltési idők megadásával. Gyorstöltés esetén is
változhat a töltési idő, töltőteljesítménytől függően 20 perc-1 óra között; a disszertációban a 9. ábra
szerinti 30 percet vettem alapul.

9. ábra: Töltési módok [3]

1.2.4 Akkumulátortöltők
A villamos autók töltését kihelyezett töltőkutaknál, vagy otthoni töltőfejekkel lehet elvégezni.
Magyarországon több töltőkút is üzemel már, ezek száma azonban a 2025-re előrevetített mennyiséghez
képest elhanyagolható.
A kutat az autóval töltőkábellel kötik össze, amely töltőfejben végződik. A 10. ábra egy, Magyarországon is
használt töltőkút-technológiát mutat be. Fontos megjegyezni, hogy a töltőfejek megfelelő szabványosítása
még nem történt meg (sok egyéb típus, pl. az ún. CHAdeMO-szabvány is létezik), ami a villamos autók
elterjedésének további gátat szab. Gyorstöltővel felszerelt állomás is működik Magyarországon, az első
ilyen az Istenhegyi úton épült. Az itt lévő gyorstöltő ABB Terra 100.2 típusú, CHAdeMO-szabvány szerinti
töltő, ami 15-30 perc alatt képes 80%-ra feltölteni egy akkumulátort [14].
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10. ábra: Töltés az ELMŰ székháza előtt [13]

11. ábra: A VDE által jóváhagyott Mennekes töltőkábel [15] és felépítése [16]

1.3 Töltési módok
A töltésnek többféle helyszíne lehet: otthon, munkahely, harmadik fél. A következőkben röviden
áttekintem, hogy az akkumulátorok töltésére a villamosenergia-rendszer szempontjából milyen módok
vannak.

1.3.1 Szabályozatlan töltés
A szabályozatlan töltés esetén előálló helyzet viszonylag könnyen értelmezhető: az autótulajdonosok
hazaérnek és autójukat a hálózatra csatlakoztatják az akkumulátorokat feltölteni. A töltés a hálózatra
csatlakoztatás után azonnal megindul és akkor fejeződik be, ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, vagy
ha a töltés egyéb külső ok miatt megszakad (ez lehet áramszünet, de a fogyasztó is megszakíthatja a
töltést önkényesen). Szimuláció során egyszerű próbálgatással meg lehet határozni egy mintahálózat
esetén, hogy az hány villamos autó egyidejű töltését bírja el: addig növeljük a terhelést jelentő autók
számát, amíg valamelyik hálózati elem túl nem terhelődik, vagy valamelyik feszültségminőségi jellemző a
szabványosnál rosszabbá nem válik [17], [18].
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A szabályozatlan töltés esetén már megvalósítható egy többtarifás modell: ebben az autótulajdonosok
akkor töltik járműveiket, amikor csak akarják, viszont a nap folyamán a tarifák változnak [17].

1.3.2 Időben késleltetett töltés
Ma még az intelligens mérők (smart metering) nem terjedtek el, így infrastruktúrát sem lehet rájuk
építeni. Ezért átmeneti megoldásként foglalkozni kell az időbeli eltolással, ami már egy - igaz
meglehetősen egyszerű és ezért nem sok lehetőséget tartogató -, de valamilyen szinten szabályozott
töltési módot jelent. Ebben a hazai HKV/RKV rendszerre is támaszkodni lehetne.

1.3.3 Intelligens töltés
Mielőtt az intelligens töltés jellemzőit ismertetném, meg szeretném jegyezni, hogy ilyen rendszer jelenleg
a csak pilot jelleggel működik (pl. Dániában a [19], az USA-ban [20], Portugáliában a [21]), tehát az itt
következő leírás pusztán a kísérleti és kutatási eredmények összefoglalása. A smart metering
bevezetésével lehetővé válik az optimális töltés, s így minimálni lehet a veszteségeket. Ha ilyen optimálást
vezetünk be, akkor a PHEV-tulajdonosoknak nem lesz arra lehetőségük, hogy a töltési profilt befolyásolják,
esetleg csak azt mondhatják meg, hogy mikorra legyen teljesen feltöltve az akkumulátor. A
töltőteljesítmény ilyenkor már nem állandó, hanem 0 és a maximum között változik. A teljesítményveszteségek viszont ezáltal minimálhatók. A töltési profilokat tehát hangolni lehet, amit két módszer
alkalmazásával lehet elérni [22]:
•
•

A villamos energia árával történő befolyásolás.
A töltőbe épített szabályozóval történő befolyásolás.

Emellett intelligens, megfelelően szabályozott töltés esetén várhatóan nem kell új erőművi egységeket
építeni, mert el lehet osztani a jelentkező terheléseket és igényeket úgy, hogy az a meglévő kapacitással
kiszolgálható legyen. Szabályozatlan töltés esetén nagyobb valószínűséggel lenne új erőművekre szükség a
többlet kielégítésére [23].

12. ábra: Az intelligens töltés elvi sémája [24]

1.4 Használatban lévő villamos autók mérési eredményei
A következőkben néhány mérési eredményt mutatok be, amelyek jól jellemzik a mai villamos autók
képességeit, villamos jellemzőit.
A 13. ábra jól mutatja, hogy a hatótávolság sok, környezetinek mondható feltételtől függ: használat
körülményei (emelkedő, terheltség), vezetési szokások, külső hőmérséklet, stb. A Tanszéken több mérést
is elvégeztünk villamos autók lassú, illetve gyorstöltésére, ezek eredményei közül mutatok be a
következőkben néhányat.
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13. ábra: Hatótáv használattól való függése (Fiat Fiorino) [25]
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14. ábra: Áramfelvétel töltés közben
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15. ábra: Töltőteljesítmény
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A 14. ábrán látható, hogy lassú töltés esetén a villamos autók áramfelvétele konstansnak tekinthető.
Ennek megfelelően - állandó tápfeszültség esetén, amelyet a mérések igazolnak - a töltőteljesítmény is
konstans, ahogyan azt a 15. ábra mutatja. A mérések természetesen minden villamos autóra, töltöttségtől
is függően más eredményt adnak, de jellegükben megegyeznek.

16. ábra: Nissan Leaf akkumulátorának töltöttsége gyorstöltés során

17. ábra: Nissan Leaf töltőárama gyorstöltés során

18. ábra: Nissan Leaf töltésekor mért hálózati feszültség

Gyorstöltés esetén tanszéki mérések csak korlátozott mértékben álltak rendelkezésre, így az egyik
diplomatervező hallgatóm, Julian Rominger által rendelkezésemre bocsátott, a Daimler Japánban lévő
telephelyén mért adatokat mutatom itt be (16-18. ábrák). A 16. ábra mutatja egy Nissan Leaf
gyorstöltésekor (50kW) mért akkumulátor-töltöttséget. Jól látható az ábrából, hogy a töltöttség nem
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lineárisan változik, hanem egyre laposodó karakterisztikát mutat. Ez betudható annak, hogy a gyorstöltés
két részből áll: egy áramgenerátoros és egy feszültséggenerátoros szakaszból. Ezt alátámasztja a
töltőáramról és a hálózati feszültségről készített két ábra (17. és 18. ábra) is.

1.5 Villamos autók töltésekor keletkező feszültségminőségi problémák

I [A]

A smart grid rendszerekben a feszültségminőség kiemelt fontosságú az érzékeny berendezések miatt, így
nagyon fontos a töltés hálózati visszahatásának vizsgálata is. Ennek során többek között a feszültség,
illetve az áram harmonikus torzulását mérhetjük. A Tanszéken elvégzett mérési eredményeket mutat a 19.
és a 20. ábra.
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19. ábra: Töltőáram harmonikustartalma (VW e-Golf), I1=9,7A
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20. ábra: Lassú töltés során mért áram THD

Jelenleg a villamos autók lassú, ill. gyors töltésére, valamint a hálózati csatlakoztatásukra vonatkozóan
nincsenek szabványok (kezdeményezések már vannak, például az IEEE Vehicular Technology Society által
kiadott, gyorstöltőkre vonatkozó specifikációk, lásd [26]), ugyanakkor a mérési eredmények jól mutatják,
hogy a jelenlegi helyzet hosszú távon tarthatatlan lesz. Érdemes azonban megemlíteni, hogy ha a
szabályozás olyan mértékű lenne, mint a napelemes inverterekre vonatkozó előírások, akkor a villamos
autók töltése várhatóan nem okozna a hálózaton feszültségminőségi problémákat.
A 20. ábra látható, hogy a töltés során meglehetősen nagy a harmonikus visszahatás, így ezt a
későbbiekben megfelelően szabályozni kell majd. A Tanszéken elvégzett mérések eredményeit
alátámasztják [27] mérései is, amelyek megállapítják, hogy erős mögöttes hálózat esetén kis számú autó
töltése esetén nem várható jelentős feszültségtorzulás, s az egyedi harmonikus torzulás is jóval az EN
50160 által megengedett érték alatt marad. Gyenge mögöttes hálózat esetén azonban valószínűsíthető,
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hogy már a lassú töltés is feszültségminőségi problémákat fog okozni ([27]-ben 3kW-os töltőket
vizsgáltak). Ugyanilyen következtetésre jut [28] is. Gyorstöltés esetén hasonló problémákra számíthatunk,
ahogyan azt a 21. ábra is mutatja (szintén tanszéki mérés eredménye).
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21. ábra: Gyorstöltés során mért áram THD, Nissan Leaf

A disszertációmban a továbbiakban a harmonikusok kérdéskörével nem foglalkozom.
A töltés során aszimmetria is keletkezik a hálózaton, amely a különböző szimulációk ([29], [S1]) szerint a
szabványban előírt értéket már a reálisnak tekintett 20%-os villamos autó részarány esetén is várhatóan
meg fogja haladni.
A töltés során feszültségletörések is keletkezhetnek, illetve maguknak a töltőknek is ellent kell állniuk a
feszültségletöréseknek: a töltők viselkedését a villamosenergia-hálózaton bekövetkező zavarokra a SAE
J2894 szabvány írja le [30]:
•
•

a töltőknek 80%-os maradó feszültséget 2 másodpercig el kell tudniuk viselni;
a teljes feszültségkiesést 12 perióduson keresztül kell tudniuk elviselni.

A szabvány az ezen értékeken kívüli (tipikusan kisebb) tartományba eső letörésekkel nem foglalkozik, de
[30] alapján valószínűsíthető, hogy 80%-nál kisebb maradó feszültség a töltő hálózatról való leválását
fogja eredményezni. [30] rávilágít arra is, hogy a letörések mellett a szabvány szerint 110% túlfeszültséget
kell a töltőknek kiállniuk: a letörés következtében egyidejűleg kieső töltők miatt a hálózaton a fogyasztás
jelentősen lecsökken, a feszültség így elkezd nőni, s akár a névleges érték 110%-a fölé is nőhet. Ezt újabb
kiesések követik, melyek hatására a feszültség tovább nő, s kaszkádszerű feszültség-növekedés
következhet be a hálózaton a villamos autó töltők egymást követő kiesése miatt. Nagyon kevés
szakirodalmi forrás áll ebben a témában rendelkezésre, így a témában a jövőben mindenképpen részletes
kutatásra van szükség. A probléma azonban aktuális, a 22. ábra mutatja, hogy 15%, illetve 30%-os maradó
feszültség esetén milyen tranziensek alakulnak ki a töltő-, valamint a hálózati oldalon. A DC feszültség
változása jelentős letörést okoz a csatlakozási ponton, különösen a 30%-os letörés esetén.
Több cikk ([32], [33]) is foglalkozik a visszatápláló villamos autók feszültségstabilizáló hatásával:
segítségükkel a rövid idejű hálózati zavarok (letörések, kiesések) időtartamát lehetne áthidalni, így
hatásuk nem érvényesülne. Ehhez azonban nagyon gyors szabályozókra van szükség, így a hálózatra
csatlakoztatott villamos autók formájában elméletileg jelen lévő, nagy szabályozási teljesítményt nem
biztos, hogy fel lehet ilyen célra használni. A disszertációmban ezt a témát a továbbiakban nem
vizsgáltam.
Nem csupán a hálózaton bekövetkező letörések hatnak a villamos autó töltőkre, hanem a töltők is
hatással vannak a hálózatra: egy-egy töltő bekapcsolása, különösen, ha gyorstöltőről van szó, jelentős
feszültségletörést tud okozni. Fontos kérdés természetesen az is, hogy több töltő egyidejű bekapcsolása
esetén milyen hatás várható. A jelenség pontos tanulmányozásához nagyon kis időfelbontású mérésre, s
megfelelő számítógépes modell kidolgozására van szükség. Disszertációmban ilyen irányú vizsgálatokat
nem végeztem.
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22. ábra: Tranziensek a villamos autó töltőknél 15%, illetve 30% feszültségletörések esetén, töltő üzemmód [31]

A villamos autók - és egyéb, háztartási és ipari fogyasztók által - a feszültségminőségre gyakorolt hatások
közül a disszertáció 4. fejezetében a feszültségletöréseket vizsgálom részletesebben, bemutatva a
kiértékelésükre jelenleg alkalmazott módszereket, s egy új módszert is javasolok a letörések
veszélyességének értékelésére.

1.6 Előrejelzések
A villamos autók magyarországi és a világon várható elterjedését és az általuk okozott hatásokat
bemutató diagramokat a [4], [34], [35], [36] irodalmakból vettem. A legreálisabb forgatókönyv az villamos
autók összmennyiségét hazánkban 2020-ra körülbelül 45000 járműre teszi (ez az országos járműflotta
1,2%-a) [4].

23. ábra: A magyarországi villamos személygépkocsik számának forgatókönyvei [4]

A magyarországi villamos személygépkocsik számára vonatkozó előrejelzéseket mutat a 24. és a 25. ábra.
Láthatóan nincs egységes álláspont, a JÁT előrejelzését azonban nyugodtan nevezhetjük túlzónak.
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24. ábra: A magyarországi villamos személygépkocsik számának forgatókönyvei [34], [36]

25. ábra: A magyarországi villamos személygépkocsik számának forgatókönyvei [35]

A villamos járművek mérsékelt részaránya a teljes járműflottában mintegy 103GWh villamosenergiafogyasztás növekedéshez vezetne, ami a teljes fogyasztás 0,3%-os növekedésének felel meg. Ez a
számérték az optimista forgatókönyv szerint 511GWh-nak, azaz 1,1% növekedésnek felelne meg. Ez
önmagában nem igényelné további villamosenergia-termelő kapacitás kiépítését [4].

26. ábra: A magyarországi töltőállomás-infrastruktúra 2020-as előrejelzései [4]

A korlátozott hatótávolság miatt a legkritikusabb pont a létfontosságú töltőállomás-infrastruktúra
kiépítése: az előrejelzések szerint 2020-ra 26000 nyilvános töltőpontra lenne szükség Magyarországon [4].
A jelenlegi tervek is nagyságrendileg ennyi töltő létesítését irányozzák elő [35].
A fogyasztáselemzés azt mutatja, hogy a jelenlegi energiaelosztó-hálózati infrastruktúra elegendő
kapacitást biztosít Magyarországon a villamos autók miatti többletterhelés befogadására [4]. A 27. ábra
mutatja, hogy a villamos autók 20%-os részaránya mellett (ami már elég magasnak mondható) a
villamosenergia-rendszer rendszerterhelése alig változna: a meglévő átviteli hálózatot tehát alig kellene
bővíteni [4].
A szakirodalomban olvasható ([7]-[24]) és a Tanszéken elvégzett hálózatszimulációk ([S1]-[S11]) azt is
mutatják, hogy a kisfeszültségű elosztóhálózaton problémák léphetnek fel megnövekedett villamos autó
részarány esetén: a hálózatelemek (elsősorban a KÖF/KIF transzformátorok) túlterhelődhetnek,
elsősorban szabadvezetékes hálózatokon pedig a vezetéken bekövetkező feszültségesés szabványtalan
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feszültséget eredményezhet a fogyasztói csatlakozási ponton. Természetesen ezek a példák szándékosan
túlzóak, jól mutatják azonban, hogy a jövőben milyen várható problémák megoldására kell felkészülni. A
vizsgálatok azt is mutatják, hogy ilyen problémák viszonylag kevés helyen várhatók 20%-os részarány
mellett.

27. ábra: A magyarországi terhelési profil 20%-os villamos autó részesedés mellett [4]
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28. ábra: KÖF/KIF transzformátor terhelődése különböző villamos autó részarányok esetén [10]
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29. ábra: Maradó feszültség szabadvezetékes kisfeszültségű hálózat fogyasztói csatlakozási pontján [10]

Gyorstöltő állomások esetén reális feltételezés lehet a meglévő benzinkutak helyén ilyen állomást
kialakítani, a szimulációk azonban azt mutatják, hogy ebben az esetben az állomás betáplálását sok
esetben meg kell erősíteni (elsősorban autópályák mentén elhelyezkedő iker-benzinkutak esetén a
szekunder kábeleket) [S17].
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1.7 Villamos autók felhasználása energiatárolásra
A villamos autók 1990-es/2000-es évekbeli új reneszánszának viszonylag korai szakaszában már felmerült
a nagy számú parkoló, de a villamosenergia-rendszerre csatlakozó autók akkumulátorainak
villamosenergia-tárolásra történő felhasználásának lehetősége [22], [38]. A koncepciót V2G-nek (vehicleto-grid) nevezi a szakirodalom és én is így fogom használni a továbbiakban. A tárolásra alapot azon
forgalomstatisztikák biztosítanak, amelyek a parkoló autók számát mutatják. Meglepő tény, de az autók
döntő többsége a nap folyamán parkol, nincs használatban. A számítások [4] a következő ábrákkal
összhangban azt mutatják, hogy az akkumulátor-kapacitások 82%-ára nincs szükség napközben és ez
felhasználható arra, hogy villamos energiát tápláljanak vissza a közcélú energiahálózatba. Bár a
technológia elterjedését nem a közeljövőre teszik, a megfelelő infrastruktúra kiépítése már most fontos
feladat.
Egyetlen villamos autó teljesítménye elenyésző egy erőműéhez képest. Így ha azt szeretnénk, hogy
villamos autókkal részt vehessünk a teljesítmény-frekvencia szabályozásban, sok ilyen járművel kell
rendelkeznünk és központilag kell szabályozni őket. Ez az elv az alapötlete a szakirodalomban
aggregátorként emlegetett entitásnak [39].

Parkoló autók részaránya, hétköznap
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30. ábra: Parkoló autók részaránya hétköznap [40]

31. ábra: Parkoló autók részaránya [42]

Az aggregátor legfontosabb feladata a szabályozás szempontjából az, hogy az egyénileg túlságosan kis - a
hálózat szempontjából csak zajként jelentkező - teljesítményeket aggregálja, összefogja, s így MW
nagyságrendű teljesítmény-koncentrálást hajtson végre [41]. Ekkora teljesítmény rendelkezésre állása már
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lehetőséget biztosít az energiakereskedelemben való részvételre is. Szükséges megjegyezni, hogy az
aggregátor nem ekvivalens egy, a szabályozásban részt vevő erőművel, hiszen térben és a rendelkezésre
állás idejében elosztott, kis teljesítményű források alkotják. Az aggregátor egy új piaci szereplő, akinek
szerepkörét és jogosultságait a többi piaci szereplővel közösen szükséges kialakítani. Emellett
természetesen az autókat tölteni is lehet/kell, így az aggregátor nem csak forrásként, hanem
fogyasztóként is megjelenik a hálózaton. A nagy teljesítmény-koncentráció miatt az aggregátor
nagyfogyasztónak minősül, így az energiapiacokon kedvező feltételekkel tud részt venni, s ezáltal
lehetőség nyílik arra, hogy a hozzá tartozó fogyasztók számára olcsóbb villamos energiát szolgáltasson az
autók feltöltéséhez [41].
Az aggregátor szerepkörét a 32. ábra szerint vázolhatjuk.

32. ábra: Az aggregátor szerepköre [41]

Az aggregátornak az üzemben maradáshoz szabályoznia kell a villamos autók teljesítményfelvételét és leadását. Ehhez az aggregátor szerződést kell, hogy kössön minden tagjármű tulajdonosával, hogy a
szükséges teljesítmény - amelyet felajánlhat majd a szabályozási piacon - rendelkezésre álljon. Az ajánlat
elfogadása után az aggregátor szerepe arra korlátozódik, hogy felügyelje, hogy a rendszerirányító által
aktuálisan igényelt fel-, ill. leszabályozási teljesítményt biztosítani tudja, de alapvetően a hálózati oldalon
történő eseményekkel nem kell foglalkoznia [39].
Ahhoz, hogy az aggregátor üzemképes legyen és a szabályozási folyamatban részt tudjon venni, kiterjedt
kommunikációs hálózattal kell rendelkeznie [41]. A kommunikációs hálózat vázlatát mutatja a 33. ábra.

33. ábra: Az aggregátor, a hálózat és a villamos autók közötti kommunikációs hálózat sémája [41]

Természetesen léteznek olyan karakterisztikái is a V2G technológiának, melyek negatívan befolyásolják
alkalmazhatóságát. Ilyenek a következők [39], [43]:
•

Az autók akkumulátorai kis kapacitásúak, így a szabályozásban csak rövid ideig tudnak részt venni.
Ez a vonás nem jelent feltétlenül akadályozó tényezőt a technológia alkalmazhatóságában, hiszen
az egyszeri szabályozás időtartama esetleg nem hosszú. Ugyanakkor azt is előrevetíti, hogy a
villamos autókból álló flottával más jellegű rendszerszintű szabályozást nem lehet végezni, vagyis
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•
•
•

•

egy aggregátor nem válthat ki egy hagyományos erőművet semmilyen más tekintetben, csupán
besegíthet a szabályozásba és a tartalékolásba.
A teljesen feltöltött akkumulátor leszabályozásra nem alkalmas. Hasonlóképpen, az
akkumulátorokat egy előírt szintnél jobban - ennek műszaki és fogyasztói elégedettségi
aspektusai vannak - nem lehet kisütni, ami szintén korlátozza a szabályozásban való részvételt.
A villamos autó töltőfeje korlátozhatja a rajta megengedetten átáramolható teljesítmény
nagyságával a szabályozás alkalmazhatóságát.
Egyetlen villamos autó teljesítménye kicsi, így teljesítményüket aggregálni szükséges. Ez viszont
előrevetíti, hogy az aggregátor nem megfelelő kialakítása és szabályozása esetén az szabályozásra
alkalmatlan lesz. Az aggregátorként funkcionáló vállalat felelőssége így túlzottan nagymértékű
lehet, ha a szabályozásban nagymértékben erre a típusú forrásra támaszkodnak.
A sűrűn váltogatott töltési-kisütési ciklusok erősen lecsökkentik az akkumulátorok élettartamát.

A 34. ábra összefoglalást nyújt a villamos autók töltéséről fizikai, elszámolási és kommunikációs
szempontból [44]. Nagyon jól lehetne alkalmazni vállalati és céges autókat a szabályozásban való
részvételre. Ezek a járművek a munkaidőn kívüli órákban többnyire nincsenek használva, így parkolva és
töltőre csatlakoztatva szabályozási tartalékot képesek biztosítani. Ha egy autó akkumulátorát 30kW-osnak
tételezzük fel és 4kW-tal tudjuk tölteni, akkor 100db ilyen autó 3000kW, vagyis 3MW teljesítményt
jelentene, ami még 2/3-os rendelkezésre állás esetén is 2MW, s a töltés megfordításával 400kW
teljesítményt tudunk visszatáplálni a hálózatba. Ez az aggregált teljesítmény részt tudna venni a
szabályozásban: az esti csúcsidőszakban akár felszabályozásban is, hiszen ezen járművek akkumulátorai
nincsenek lemerülve, vagy még a csúcsidőszak kezdete előtt annyit lennének töltve, amivel rövid idejű
felszabályozási tartalékot képesek biztosítani, majd az esti völgyidőszakban töltésükkel leszabályozási
tartalékot biztosíthatnak [38]. A villamos autók által képviselt tartalékot a következő célokra tudjuk
felhasználni:
•
•
•

Az energiatárolás a villamos hálózat stabilitási problémáinak megoldására szolgálhat.
Segít a villamosenergia-minőség javításában a teljesítmény közel állandó értéken tartása által.
Terheléskiegyenlítésre is lehet használni, amikor völgyben az akkumulátorokat feltöltjük, s aztán a
csúcs idején ezt lehet hasznosítani, így nem kell csúcserőműveket indítani és a hálózatot bővíteni.

34. ábra: Összefoglalás a villamos autók töltéséről [44]

Érdemes megemlíteni még, hogy az energiatárolás és a szabályozás lehetőségével a V2G technológia segíti
a megújuló energiaforrások biztonságosabb integrálását a villamosenergia-hálózatba. Köztudott, hogy a
megújuló energiaforrások integrálása intermittens jellegük miatt problémás. A villamos autók által
képviselt tárolókapacitás viszont ellensúlyozhatja a hirtelen teljesítményváltozásokat. Azonban a villamos
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autók által képviselt tárolókapacitás véges, fizikai okokból sem lehet mindig számítani erre a kapacitásra.
Ha az autók akkumulátorai a leszabályozási jel érkezésekor teljesen fel vannak töltve, akkor az aggregátor
nem képes eleget tenni annak [10].

1.8 A bevezetéshez kapcsolódó saját publikációk
A villamos autók hálózati hatásainak tanulmányozásából - bár az a jelen disszertáció téziseihez nem
kapcsolódik szervesen - a disszertáció készítője is kivette a részét a következő publikációkkal:
[S1] Pintér László, Farkas Csaba, "Impacts of Electric Vehicle Chargers on the Power Grid", 2015 5th International Youth
Conference on Energy (IYCE), Pisa, Olaszország, 2015.05.27-2015.05.30., pp. 10-16.
[S2] Farkas Csaba, Dán András, Prikler László, "Villamos autók integrálása a villamosenergia-rendszerbe", Tavaszi Szél 2014
Konferenciakötet: VII., Debrecen, Magyarország, 2014.03.21-2014.03.23. Debrecen: Doktoranduszok Országos
Szövetsége, 2014. pp. 321-339.
[S3] Dán András, Farkas Csaba, Prikler László, "V2G effects on frequency regulation and under-frequency load shedding in a
quasi-islanded grid", IEEE PowerTech 2013 Grenoble: Towards carbon free society through smarter grids, Grenoble,
Franciaország, 2013.06.16-2013.06.20.pp. 1-6.
[S4] Farkas Csaba, Prikler László, "Aggregált villamos autó teljesítmény felhasználási lehetőségei", VII. Klímaváltozás Energiatudatosság - Energiahatékonyság (KLENEN) Konferencia, Mátraháza, Magyarország, 2012.03.08-2012.03.09.pp.
1-5.
[S5] Farkas Csaba, Prikler László, "Impact of electric vehicle charging on cable and overhead line distribution systems",
JOURNAL OF ELECTRICAL AND CONTROL ENGINEERING 2:(4) pp. 1-6. (2012)
[S6] Farkas Csaba, Vereczki György, "E-mobility - A villamos autók hatása a villamos hálózatra III. rész: V2G - Villamos autók
visszatáplálásos üzemmódja", ELEKTROTECHNIKA 105:(10) pp. 5-9. (2012)
[S7] Farkas Csaba, "Az e-mobility villamos elosztóhálózatra gyakorolt hatásainak modellezése", II. Mechwart András Ifjúsági
Találkozó (MAIT) Szakmai Konferencia 2012., Budapest, Magyarország, 2012.05.09 Budapest: BME,2012. pp. 1-2.,
(ISBN:978-963-9299-18-4)
[S8] Farkas Csaba, "Az e-mobilitás várható hatása a villamosenergia-elosztó és -átviteli hálózaton",
ELEKTROTECHNIKA 105:(11) pp. 10-11. (2012)
[S9] Farkas Csaba, Szabó Kristóf, Prikler László, "Impact Assessment of Electric Vehicle Charging on a LV Distribution
System", III. International Youth Conference on Energetics (IYCE2011), Leiria, Portugália, 2011.07.07-2011.07.09.pp. 1-8.
[S10] Farkas Csaba, Szabó Kristóf, Prikler László, "E-mobility - A villamos autók hatása a villamos hálózatra 1. rész",
ELEKTROTECHNIKA 104:(2011/04) pp. 9-13. (2011)
[S11] Farkas Csaba, Prikler László, "A villamos autók hatása a villamos hálózatra II. rész", ELEKTROTECHNIKA 104:(12) pp. 1116. (2011)

A publikációk közül [S1] szerzője Pintér László, a cikk írásakor BSc hallgató, jómagam az Önálló
laboratórium tantárgy, illetve TDK témavezetője voltam.
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2 Villamos autók töltöttségének sztochasztikus modellezése
A villamos autók várható elterjedésével az általuk képviselt előnyök kihasználására minél pontosabb, a
járművek használatát modellező algoritmusokra van szükség. Ilyen modellek segítségével lehetőség van
megbecsülni, hogy nagyszámú villamos autó esetén várhatóan mikor és mekkora nagyságú töltési igény
jelentkezik a hálózaton. Ugyanakkor a modell segítségével előre lehet jelezni, hogy hogyan alakul a
járművek akkumulátorainak töltöttsége, mikor parkolnak, s ezáltal képet kaphatunk arról, hogy milyen
mértékben vonhatók be a rendszerszintű szabályozásba, vagy legalábbis a tartalékképzésbe.
A járműhasználati szokások, valamint a járművek sokfélesége miatt egy ilyen modell kizárólag
valószínűség-számítási eszközökkel alkotható meg, determinisztikus modellek alkalmazásának ebben a
kontextusban nincs értelme. A sztochasztikus modell jellegéből fakadóan természetesen nem tudja a
valóságot tökéletesen modellezni, azonban a tervezéshez szükséges kielégítő pontosság megfelelő
minőségű bemeneti adatok esetén elérhető.
Ebben a fejezetben egy ilyen sztochasztikus modellt mutatok be. A modell segítségével a szimulációban
részt vevő minden járműre meg lehet határozni, hogy éppen milyen állapotban van, illetve információt
nyerhetünk az akkumulátoruk töltöttségi állapotáról is. A modell segítségével egy 100db autóból álló taxi
flotta kiszolgálására létesítendő töltőállomás vizsgálatát végeztem el. Csak taxikra vonatkozóan végeztem
vizsgálatot: ennek oka egyrészt az, hogy ilyen közlekedési eszközökre állt rendelkezésre nagyszámú
statisztikai adat, másrészt valószínűsíthető, hogy ebben a szektorban hamarabb elterjed a technológia
(Magyarországon 2015 októberében indult az első, tisztán villamos taxikkal rendelkező taxi flotta
működése [45]). A taxik mozgása jobban követhető, mint a saját tulajdonú járműveké, s a központi helyen
való, koordinált töltésük feltételezése is reálisabb. Ennek megfelelően nem vizsgáltam többtöltős esetet,
aminek a másik oka az volt, hogy a cél egyetlen töltőállomás méretezése, nem pedig egy adott járműflotta
kiszolgálásához szükséges töltőpontok létesítési helyének meghatározása.
A vizsgálatot a későbbiekben érdemes lehet kiterjeszteni buszokra, valamint postai és egyéb
futárszolgálatot teljesítő járművekre, s ezt követően - kellő mennyiségű és minőségű adat birtokában - a
lakossági autózásra is.

2.1 Szakirodalmi áttekintés a töltőállomások méretezési kérdéséről
A töltőállomások tervezésével foglalkozó szakirodalom meglehetősen nagy. A legtöbb anyag valamilyen
optimalizálási modellt alkalmaz, vagyis felírnak egy minimalizálandó költségfüggvényt és a villamos és
nem villamos paraméterekre kényszerfeltételeket, s ezeket az elsősorban MILP (Mixed-Integer Linear
Programming) feladatokat megoldva a tervezéshez szükséges legjobb paramétereket határozzák meg. Ide
sorolható [46], ami többváltozós töltőállomás-méretezési vizsgálatokat folytat, amelyek segítségével a
hálózati veszteséget és a feszültségingadozást is csökkenteni lehet. [47] a töltőállomások elhelyezési
kérdéseit vizsgálja, azon belül is, hogy hogyan lesz a töltőállomás létesítésének költsége minimális. A
cikkben a probléma bonyolultságelméleti vizsgálatával is foglalkoznak. [48] a töltőállomások optimális
méretezésére dolgozott ki egy matematikai modellt, amely költségminimalizálással is jár. A megoldást egy
belső pontos primál-duál algoritmussal határozták meg. A disszertációban nem a hagyományos
értelemben vett optimalizálási feladattal foglalkoztam, így a továbbiakban az ilyen témájú irodalmi
források áttekintésétől eltekintek.
Nem vizsgáltam a disszertációban a villamos autók töltésének hálózati hatásait, illetve a szabályozási célra
felajánlható teljesítmény nagyságát sem. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy a szakirodalomban
elérhető cikkek túlnyomó része (ahogyan azt a következőkben bemutatom) ilyen célra alkot modelleket,
amelyeknek azonban több olyan eleme is van (például a beérkezési folyamat leképezése), amely
töltőállomások méretezése esetén is használható. A következőkben a disszertációmban is alkalmazott
sztochasztikus megközelítést használó publikációkat tekintem át. Az áttekintés természetesen nem lehet
teljes, viszont kellően nagy számú cikket dolgoz fel ahhoz, hogy képet lehessen alkotni a villamos autók
töltésének modellezésére jelenleg alkalmazott megközelítési módokról, valamint mindezen cikkek
tükrében a disszertációban alkalmazott modellt is pozícionálni lehet. Általánosan elmondható, hogy a
legtöbb cikk sorbanállás-elméleti megközelítést alkalmaz, azon belül is M/M/c modelleket. A szakirodalmi
áttekintés vezérvonala így ezen modellek bemutatása, majd az elvétve előforduló, más modellt bemutató
cikkek ismertetése.
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[49] szerzői a gyorstöltőkkel ellátott töltőállomást M/G/S/K sorral vizsgálják, s egyúttal a gyorstöltők
töltési karakterisztikáját is illesztik a modellbe (az ugyanis nem lineáris, ahogyan azt a 16. ábrán is
láthattuk). A kiszolgálási időt nem exponenciális eloszlásúnak tételezik fel, aminek az oka az, hogy a
gyorstöltők esetén figyelembe veszik a töltés nemlineáris jellegét, így a kezdeti töltöttségtől erősen
függeni fog a töltéshez szükséges idő. A disszertációban ezt a megközelítést továbbvittem, amikor
általánosan, a töltési időre vonatkozó hisztogramból határoztam meg a kiszolgálási időt leíró Markovérkezési folyamat paramétereit. Már az M/G/S/K sorra sem léteznek a sort leíró paraméterek zárt alakban
felírható kifejezései, a szerzők így közelítésekkel éltek, valamint numerikus szimulációt használtak a
rendszerjellemzők meghatározására.
[50] a plug-in hibrid villamos autók esetében felmerülő töltési igényeket vizsgálja M/M/c sor segítségével.
A modellt sztochasztikus load-flow számítás keretében alkalmazzák, így határozzák meg a töltés
villamosenergia-igényét (a determinisztikus load-flow számításokkal nem lehet általános képet kapni a
terhelődésekről, ezért van szükség sztochasztikus számításokra). Az M/M/c modell alkalmazhatóságát
ebben a cikkben nem támasztják alá, az érvük, hogy azért alkalmazható, mert az egyes járművek érkezése
független (a cikk szerint ugyanez igaz a kiszolgálásukra) még nem elegendő bizonyíték a modell mellett.
[51] diszkrét idejű, diszkrét állapotterű Markov-láncot használ a villamos autók viselkedésének leírására.
Attól függően, hogy egy jármű parkol-e vagy sem, s ha parkol, akkor hol, 4-féle állapotot különböztet meg
a modell. A disszertáció is hasonló megközelítést alkalmaz, de valós adatokat alapul véve és pontosabb
sztochasztikus algoritmust használva. Az [51] cikkben megfogalmazott ötleteket a 2.2. fejezetben
részletesebben is áttekintem.
A legtöbb cikk a városi elosztóhálózatra vett hatásokat vizsgálja, pedig a villamos autók töltésére nem csak
itt lesz szükség, hanem hosszabb utazások esetén az autópályák mellett létesített töltőállomások
esetében is. Ilyen töltőállomásokat vizsgál [52], szintén M/M/c sor segítségével. A várakozás elkerülésére,
s a töltőállomások terhelődésének egyenletessé tételére mutatnak be egy sztochasztikus modellt a
szerzők a cikkben. A töltőállomásra beérkezést M/M/c sor segítségével modellezik, azonban mindez
kiegészül egy alsóbb szintű szabályozási rendszerrel, ahol az autóvezetők a járműveik töltöttségének
függvényében eldönthetik, hogy - bár az algoritmus szerint a közelgő töltőállomásra be tudnak menni
tölteni, s ez segítene is az összes töltő terhelődésének kiegyenlítésében - bemennek-e ténylegesen tölteni,
vagy sem. A sorbanállási modell alkalmazhatóságát numerikus példával alátámasztják, de a bemeneti
adatokat nem valódi mérési adatok alapján állapították meg.
[53] szintén Markov-láncokat használ a plug-in hibrid járművek mozgásának modellezésére, hogy
terhelődési profilokat hozzon létre a járművek által megtett út jellege alapján. A szerzők figyelembe
veszik, hogy az egyes járművek által megtett út eltérő, továbbá azt is, hogy a járművek fogyasztását is
heterogén, a Markov-lánc használatának jogossága azonban nincs részletesen megindokolva. A modell
segítségével a hálózatra vett hatást, továbbá a villamosenergia-piacon való részvétel lehetőségét
tanulmányozzák, nem töltőállomásokat, hanem egyedi, lassú töltőket feltételezve.
A villamos autók nem determinisztikus beérkezését Markov döntési folyamat segítségével veszi
figyelembe [54]. A járművek beérkezését egy véges állapotú, ergodikus Markov-lánccal modellezik. A cikk
célja egy optimális szabályozás kialakítása a töltőállomásokban, amely minimális várakozási időt és
minimális költséget jelent. A várakozási idő minimalizálása a disszertációmban is központi kérdés, [54]
azonban megújuló forrásokat is feltételez a töltőállomásban, így nem csupán a hálózatból van energiafelvétel: ennek megfelelően fontos cél, hogy minél nagyobb legyen a helyben megtermelt villamos
energia aránya a hálózatból felvetthez képest. A villamos energia tárolására akkumulátorokat is
feltételeznek a töltőállomásban, így egy nagyon komplex struktúrát vizsgálnak. Disszertációmban ilyen
jellegű vizsgálatokat nem folytattam.
[55] a villamos autók hálózatra csatlakoztatottságát és elérhetőségét vizsgálja nem homogén szemiMarkov folyamat segítségével. A szerzők választása azért a szemi-Markov folyamatokra esett, mert többek
között például a járművek egy helyben tartózkodási ideje nem követ exponenciális eloszlást, ami pedig a
Markov-folyamatokhoz szükséges lenne. A későbbiekben (3.2. fejezet) bemutatom, hogy hogyan lehet a
modellezést megtenni, ha a villamos autók beérkezése sem felel meg ennek a kritériumnak, ti. nem alkot
Poisson-folyamatot. Az állapotátmenetek meghatározásához szükséges adatokat [55] szerzői német
mobilitási közvélemény-kutatási jelentésből nyerték. Az állapotátmenetek, valamint a modellezési
megközelítés hasonlít a disszertációm 2.2. fejezetében ismertetett sztochasztikus modellhez, viszont az
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általam alkalmazott modell eloszlásfüggvényekkel dolgozik és az egyes paraméterek konkrét értékeinek
meghatározására Monte Carlo szimulációt használ, míg [55] szerzői Markov-láncokat használtak.
[56] szerzői szintén Markov-láncokat használnak a villamos autók háztartási terhelődésben játszott
szerepének vizsgálatára. Sztochasztikus szimuláció segítségével állítanak elő járműhasználati adatokat,
amelyet ezt követően a szintén sztochasztikus módszerrel meghatározott, szimulált háztartási
fogyasztáshoz adnak hozzá. A cikk tehát nem töltőállomások méretezésével foglalkozik, a benne
alkalmazott sztochasztikus modell segítségével azonban lehetőség nyílik a járművek töltöttségének
meghatározására is.
Töltőállomások méretezésével foglalkozik már azonban [57], a cél a beérkező autók várakozási idejének
minimalizálása. Több kiszolgálós sorbanállási modellt alkalmaznak, amelyben figyelembe veszik a tölteni
érkező autók akkumulátorainak töltöttségét is. A 35. ábra mutatja a töltőállomás sorbanállás-elméleti
modelljét; itt szeretném megjegyezni, hogy a legtöbb, sorbanállási modellt alkalmazó szakirodalmi cikk is
ilyen modellt használt.

35. ábra: Töltőállomás sorbanállás-elméleti modellje [57]

A modellezésre - annyi más cikkhez hasonlóan - az M/M/c modellt alkalmazzák. A modell választását
azonban [57] szerzői sem indokolják részletes adatelemzéssel.
Akkumulátorcserélős töltőállomások méretezését vizsgálja [58] M/D/s/N sor segítségével. A
disszertációmban szintén vizsgáltam az akkumulátorcserélős töltőállomások méretezési kérdését (lásd F7
függelék), azonban Markov-érkezési folyamat segítségével. [58] egy olyan modellt mutat be, amely
segítségével meg lehet határozni a töltőállomásba szükséges cserélők, akkumulátortöltők és
parkolóhelyek számát, valamint a kiszolgálás jellemzőit is, úgymint az átlagos kiszolgálási időket és a töltők
foglaltságának várható értékét is. A töltés blokkvázlatát a 36. ábra mutatja.

36. ábra: Akkumulátorcserélős töltőállomás működési diagramja [58]

A szerzők a járművek beérkezését Poisson-folyamatként kezelik, de ezt a feltételezést semmivel sem
támasztják alá. A cserélők működése gyakorlatilag konstans időtartamúnak tekinthető, megfelelő
szabványosítás esetén minden jármű akkumulátorát ugyanannyi idő alatt lehet kivenni, illetve helyére egy
újat betenni, így a cserélők működése determinisztikusnak tekinthető, erre utal a sorban lévő D betű. A
disszertációban szintén determinisztikus kiszolgálási időtartammal éltem a cserélők esetében, az [58]-ban
is alapul vett 90 másodperces cserélési idővel.
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A töltőállomások méretezéséhez szükséges adatokat (járművek beérkezése, kiszolgálás, stb.) szintén
sorbanálláselméleti megközelítéssel veszi figyelembe [59]. A modellezéshez többféle töltőteljesítményt
használtak, mindegyikhez egy-egy M/GI/∞ sort hozzárendelve, ami a beérkezésre Poisson-folyamatot
jelent, a kiszolgálást pedig általános, időtől függő eloszlással modellezték. A feltételezéseik szerint a
kiszolgálási idők egymástól függetlenek. Érdekes módon végtelen számú kiszolgálót tételeznek fel, vagyis
nem számolnak várakozási sor kialakulásának lehetőségével: ennek oka, hogy nem töltőállomást, hanem
otthoni töltést tételeznek fel, ahol a töltő mindenkinek rendelkezésére áll. Meg is indokolják, hogy a
beérkezési folyamatot miért Poisson-folyamatként képezik le: statisztikai tesztet végeztek egy valós
adatbázison, ami járműforgalmi adatokat, többek között hazaérkezési időket is tartalmaz. A cikkben a
rendelkezésre álló adatbázisról kevés információt találunk, annyit azonban a szerzők is elismernek, hogy
nem pontos, hanem kerekített időértékeket tartalmaz, ráadásul fél órás időközöket vizsgáltak. Pontosabb,
nagyobb mintaszámú adatbázison is érdemes lenne elvégezni a statisztikai tesztet, ráadásul az
adatbázisuk a hazaérkezésekre tartalmaz időpontokat, míg egy töltőállomás esetén más jellegű adatra (a
töltőállomásra történő beérkezés időpontjaira, vagy egy, a beérkezéseket leíró számlálófolyamat
értékeire) van szükség. Töltőállomások modellezésére tehát az [59]-ben megállapítottak nem
alkalmazhatók, ahhoz más jellegű vizsgálatokra van szükség. A szerzők ugyanakkor megállapítják, hogy
Poisson-folyamat feltételezése esetén komoly nehézséget jelent a folyamatot jellemző λ paraméter
meghatározása: a cikk megállapításai szerint ez egy véletlen változó, ami a nap folyamán folyamatosan
változtatja az értékét (hasonló megközelítést alkalmaz, de fuzzy változóként kezeli a paraméter értékét
[60]). Ezáltal egy duplán sztochasztikus modellt kapunk a beérkezési folyamatra, ami a modellezést
megnehezíti. A cikkben szakaszosan konstans λ értéket használnak, ami a valóságnak csak közelítése.
Távközlési alkalmazásokban ilyen jellegű problémák már régóta ismertek, így onnan érdemes modellezési
eljárást venni (a cikk szerzői is így tesznek). A cikkben mindezen felül egy λ paraméter értékének
előrejelzésére alkalmas algoritmust is ismertetnek, amely historikus adatok alapján megbecsüli λ értékét,
majd megfelelő adatok birtokában azt valós időben pontosítja. Töltőállomás-modellezéshez
természetesen ez a módszer nem használható, de a töltési igény, s ezáltal a villamosenergia-rendszer
terhelődésének meghatározására igen.
A járművek tényleges mozgásának leképezésére a töltőállomás méretezéséhez többnyire nincs szükség,
csak abban az esetben, ha a töltőállomások elhelyezésének kérdését is szeretnénk megvizsgálni. A
töltőállomások elhelyezésétől függetlenül a járművek mozgásának leképezését végezte el [61]: a cél a
járművek töltöttségének meghatározása volt, amely információ birtokában a töltő autók hálózatra vett
hatásait vizsgálni lehet. Ennek érdekében tényleges méréseket végeztek: Winnipegben 76db, belsőégésű
motorral rendelkező autó mozgását rögzítették GPS jeladók segítségével. [61] is említi, de a korai
cikkekben is fel lehet fedezni, hogy az ilyen, ti. sztochasztikus vizsgálatokat nagyban nehezíti, hogy nem áll
rendelkezésre megfelelő mennyiségű és minőségű adat: a nagyobb, forgalomstatisztikai felmérések
csupán átlagértékeket közölnek (például megtett út átlagos hossza, időtartama, stb.), amely alapján nehéz
rekonstruálni a tényleges forgalmi viszonyokat, a részletes adatbázisok pedig nyilvánosan többnyire nem
hozzáférhetőek. Az átlagértékek alkalmazásának hátránya, hogy nincs kellően validálva, hogy ténylegesen
a megadottnak megfelelő módon mozognak-e a járművek; többnyire normális eloszlást tételeznek fel az
egyes jellemzőkre, a statisztikai adatok átlagát és - ha rendelkezésre áll - szórását felhasználva (így tesz
például [62] is, ami felhasználja [61] adatait, de csak az átlagértékeket). A GPS adatokból a hazaérkezési
időre, valamint az akkumulátor töltöttségére vonatkozóan eloszlásfüggvényeket határoznak meg - a
bemeneti adatok figyelembe vétele során a disszertációban én is ezt a megközelítési módot alkalmaztam,
ahogyan azt a 2.3. fejezetben ismertetem. A cikkben hangsúlyozzák továbbá, hogy az utazási és a töltési
időket a valóságban nem szabad független valószínűségi változóknak tekinteni, így a szerzők által javasolt
sztochasztikus módszer feltételes valószínűségekkel dolgozik. A disszertációmban bemutatott modellben
szintén nem feltételeztem a függetlenséget: a töltöttséget csak a járművek mozgása fogja meghatározni,
ahogyan azt a 2. fejezetben látni fogjuk.
Szintén forgalomstatisztikai adatokat vesz alapul a modellezéshez [63]: a járművek akkumulátoraiban
tárolható energiát a villamosenergia-piacon szeretnék szabályozási tartalékként értékesíteni, így a
felajánlható kapacitás nagyságának meghatározásához becslik a járművek akkumulátorainak töltöttségét.
Disszertációmban a szakirodalomban V2G-nek nevezett koncepcióval csak a bevezető fejezetben
foglalkoztam a technológia érintőleges ismertetetésén keresztül, a későbbiekben ilyen jellegű
felhasználást nem vizsgáltam.
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Érdemes megjegyezni, hogy nem mindegyik, sztochasztikus szimulációval foglalkozó cikk használ Markovláncokat: [64] például közvetlenül a forrásul használt, nagy számú jármű forgalomstatisztikai adataiból
mintavételez véletlenszerűen. Kellően nagy mintaszám esetén ez a valóság jó leírását fogja adni, azonban
a kapott eredmény nagyban függ az adatbázis felbontásától, s méretétől. A disszertációmban a [64]-ban
használtnál nagyobb adatbázissal dolgoztam, megítélésem szerint azonban modellezési szempontból
általánosabb megközelítést biztosít az adott mintasorra eloszlásfüggvények illesztése, s a konkrét
paraméterek abból Monte Carlo szimulációval történő sorsolása. A cikkben egyébként a villamos autók
V2G-ben való részvételének lehetőségét vizsgálták, a felajánlható teljesítményt határozták meg modelljük
segítségével. A továbbiakban az ilyen, nem markovi apparátussal dolgozó modellekkel nem foglalkozom.
Töltőállomások méretezését vizsgálja [65]. A cikkben a járművek érkezését Poisson-folyamattal írják le, de
ennek részletes alátámasztását nem végzik el.
Több sorbanállási módszer összehasonlítását végzi el [66], s meg is állapítja, hogy a szakirodalomban
alkalmazott M/M/c modellek többnyire megalapozatlanul vannak használva. "Big data" adatelemzés és
smart mérők segítségével azonban már lehetőség van valid mérési adatokat felhasználni, s ezáltal
pontosabb modellekkel dolgozni. A 37. ábra mérési adatokat mutat [66]-ból: a texasi Austin városában
egy cégnél 37 darab villamos autó töltéséről készült statisztikákat láthatunk, például az egyidejűleg töltő
autók számát és annak változását a nap során, az újonnan beérkező autók számát, stb. 15 perces
bontásban. Ilyen jellegű adatok szükségesek a disszertáció 3. fejezetében bemutatott Markov-érkezési
modell számára is. [66] szerzői egyúttal elemzik azt is, hogy az egyszerű M/M/c megközelítés miért nem
állja meg a helyét a valóságban: az okok közé tartozik többek között az időben változó beérkezési
intenzitás (lásd 38. ábra), ezt a cikk szerzői nem homogén Markov-lánc feltételezésével veszik figyelembe.

37. ábra: Villamos autók töltésének mérése [66]
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38. ábra: Villamos autók nem állandó beérkezési intenzitása [66]

Egy - nem túl erős, inkább matematikai, de adatokkal nem alátámasztott - érvet is bemutatnak arra, hogy
miért nem jogos a töltési időt exponenciális eloszlásúnak feltételezni (a memóriamentes tulajdonságot
cáfolják a véges akkumulátor-kapacitásra hivatkozva). Az exponenciális eloszlás helyett a szerzők javaslata
a valós mérési adatokból megállapított töltési idő figyelembe vétele.
A szakirodalomban talált egyetlen, a beérkezést nem Poisson-folyamattal leíró modellt [67] mutatja be: a
szerzők DBMAP/PH/N/R modellt használnak, ami a legközelebb áll a disszertáció 3. fejezetében
bemutatott modellhez. A cikk akkumulátorcserélős töltőállomásokat vizsgál, a modellezés célja egy
optimális akkumulátorcserélési stratégia kialakítása, hogy a felhasználók várakozási igénye minimálisra
csökkenjen. A cikk további vizsgálati eredményeket is közöl, például megújuló energiaforrások és
energiatárolók integrálását a rendszerbe az ellátás optimalizálására, de az ilyen jellegű vizsgálatok kívül
esnek a disszertáció témáján, ezért a további bemutatásuktól eltekintek. A DBMAP egy diszkért idejű,
batch (vagyis csoportos) Markov-érkezési folyamat, de a cikk szerzői nem indokolják, hogy miért ilyen
modellt választottak. A töltés megindulása eltérő SOC értékeken történhet, ezért egy diszkrét fázis-típusú
eloszlást használnak a kiszolgálás modellezésére. A DBMAP/PH/N/R modellben N jelöli a töltők számát, R
pedig az összes akkumulátor száma (vagyis a készlet nagyságát is figyelembe veszik).

39. ábra: Példa járműhasználati görbére [69]

Egy másik terület, ami a járművek mozgásának valamilyen szinten vett leképezését igényli, a jármű
energiafogyasztásának meghatározása, amely során az akkumulátor energiamenedzsmentjének
kialakítása a központi kérdés. Ilyen vonatkozásban alkot [68] és [69] energiafelhasználási görbéket. Az
ilyen jellegű megközelítés hasznos a töltőállomások méretezéséhez is, hiszen segítségével a
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járműhasználati szokásokat pontosabban le tudjuk képezni. [69] mérési adatokat használ az
autóhasználati szokások leképezésére, s ezekből egy sztochasztikus modellt hoz létre. Az így kapott modell
az akkumulátor töltöttségének alakulását pontosabban képezi le, mint ha a fogyasztást egy adott út során
konstansnak vennénk. Ilyen használati görbét mutat a 39. ábra. A görbe segítségével az energiafogyasztást
is meg tudják határozni. A görbék generálását Markov-lánc segítségével végezték. Az itt bemutatotthoz
nagyon hasonló megközelítést alkalmaz [70]. A disszertációmban ilyen használati görbéket nem képeztem
le, azonban a fogyasztás adott időegységenkénti, a rá vonatkozó eloszlásfüggvény alapján való
kisorsolásával a járműhasználati szokásokban mutatkozó változatosságokat figyelembe vettem. [69]
mindemellett megvizsgálja azt is, hogy különböző helyszíneken hogyan alakul a töltési igény: eltérő a
beérkező autók töltöttsége, s így a töltésükhöz szükséges időtartam is, ha vidéki, munkahelyi, nagy-,
illetve kisáruházi környezetet vizsgálunk. A csatlakozáskori töltöttség is megállapítható ezáltal, ahogyan
azt a 40. ábra is mutatja. Ez az ábra nincs azonban összhangban más mérések eredményeivel, például a
[71] szerint (lásd 41. ábra) töltöttség-értékekkel.

40. ábra: Töltöttség alakulása vidéken a töltőre csatlakozáskor [69]

Nincs tehát egységes megközelítés a járművek beérkezéskori töltöttségére, adatok hiányában pedig nehéz
minderre pontos értékeket mondani. Részben emiatt is vizsgáltam a disszertációmban taxikat, ahol
feltételezhető, hogy homogénebb eloszlást mutat a töltés megkezdésekor mérhető töltöttség, mint a
személygépkocsik esetében.

41. ábra: Töltöttség alakulása töltőre csatlakozáskor [71]
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Töltőállomások elhelyezésének kérdésével foglalkozik [72]. Taxik mozgási adatait felhasználva kísérlik meg
a jelenlegi töltőinfrastruktúra felülvizsgálatát és egy optimális elhelyezés megvalósítását. Az optimalizálási
feladat NP-nehéz, így nincs hatékony megoldó a megvalósítására: a megoldhatóság érdekében emiatt
közelítő eljárásokat alkalmaznak. A töltőállomások leképezését itt is markovi apparátussal végzik, M/M/c
sort feltételezve (amelyet szintén nem indokolnak), s megvizsgálják, hogy egyes töltő-elhelyezések esetén
mekkora az egyes töltőállomásokon kialakuló várakozási sor, valamint átlagosan mennyi ideig tart a
töltőállomáshoz odaérni. A cikk konklúziója, hogy az optimalizálás eredményeképp jelentősen javítani
lehet az állomások dinamikáját.

2.1.1 A szakirodalmi kutatás összefoglalása
Ahogyan ebből a rövid szakirodalmi válogatásból is látszik, a disszertáció alapját is képező sorbanállási
modellek közül szinte kizárólag az M/M/c modelleket használják a szerzők. Ennek kézenfekvő oka, hogy ez
a modell numerikusan jól kezelhető, ugyanakkor - ahogyan azt a 3.1 fejezetben bemutatom - ez a modell
valószínűleg nem jól jellemzi a tényleges folyamatokat. A disszertációban javasolt, és a 3.2 fejezetben
bemutatott modell ehelyett általános megközelítést használ, ami akkor is alkalmazható, amikor az M/M/c
modell nem. Nagyon fontos megemlíteni, hogy a szakcikkek nem támasztják alá statisztikai elemzésekkel,
hogy valóban jogos-e a beérkezési folyamatot Poisson-folyamatként modellezni, a modellezéshez nem
vesznek alapul tényleges töltőállomásokat (akár benzinkutakat sem). Disszertációm 3. fejezetében ezt a
hiányosságot kiküszöbölendő egy általánosan érvényes modellt mutatok be, ami akkor is alkalmazható, ha
a beérkezés nem alkot Poisson-folyamatot.
A másik fontos megállapítás, amit a szakirodalom áttekintése alapján tehetünk, az az, hogy kevés mérési
adat áll rendelkezésre pontos modellek elkészítéséhez, s a szerzők jelentős része nem nagy mintaszámú
adatbázist használ a sztochasztikus modellje bemenetéül, hanem átlagértékeket, amelyek a modell
pontosságát rontják. A disszertációmban ezt a hiányosságot nagy mintaszámú, villamos járművek (a
konkrét modell esetében taxik) mozgásának GPS-koordinátáit tartalmazó adatbázis felhasználásával
küszöböltem ki, ezáltal lehetővé téve pontosabb megállapítások megfogalmazását. Nyilvánosan
hozzáférhető, töltőállomásokra való beérkezési adatokat egyelőre gyakorlatilag lehetetlen találni, az a
néhány felmérés, ami elérhető (például [73], ahol egy benzinkúttal is rendelkező kisbolt forgalmát
vizsgálták) nem tartalmaz elegendő és kellően részletes adatot (az említett cikkben például 1 órás
bontásban voltak adottak a beérkezések).
Az áttekintett cikkekből levonható további fontos tanulság az volt, hogy - feltehetően adathiány miatt belsőégésű motoros járművek mozgási statisztikáit használták a villamos autók mozgásának
modellezésére; a disszertációmban én is hasonlóképp cselekedtem: a GPS-adatok hagyományos taxikra
álltak rendelkezésre. Az ilyen adatbázisok használhatóságának jogosultságát alátámasztja, hogy
feltehetően a járműhasználati szokások, a járművek sebessége, a megteendő út nagysága, stb. nem fog
változni attól, hogy a közlekedési eszköz "üzemanyaga" változik.
A disszertáció hátralévő részében az egyes fejezetekhez szükséges szakirodalmi áttekintést a jobb
áttekinthetőség kedvéért többnyire a törzsszövegben, az éppen aktuális helyen mutatom be.

2.2 A szimulációs algoritmus áttekintése
A disszertációban használt sztochasztikus modell magja egy Markov-láncokhoz hasonló, átmenetvalószínűségekkel operáló, iteratív algoritmus [51] alapján. A megvalósítás során azt a megoldást
választottam, hogy a statisztikai adatok alapján meghatároztam, hogy mekkora lenne az egyes
pillanatokban az átmenet-valószínűség értéke (nevezzük ezt a továbbiakban az átmenet-valószínűségek
kezdeti értékének), ha semmilyen külső esemény (elindulás, akkumulátor-töltöttség kritikus szint alá
csökkenése, stb.) nem hatna a járműre, s az algoritmus ezt követően az egyes, ezeket a valószínűségeket
módosító tényezőket a kiindulási értékektől függetlenül veszi figyelembe, felülírva az adott pillanatra
érvényes átmenet-valószínűségi parancsot.

2.2.1 Átmenet-valószínűségek
A modell számára szükséges meghatározni, hogy az egyes időintervallumok között milyen valószínűség
szerint váltanak állapotot: az ezen információt tartalmazó struktúrát a továbbiakban
átmenetvalószínűség-mátrixnak nevezzük. Az átmenetvalószínűség-mátrix szerkezete a következő:
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állapot/állapot

mozog

parkol és nem tölt

parkol és tölt

mozog

a11

a12

a13

parkol és nem tölt

a21

a22

a23

parkol és tölt

a31

a32

a33

A mátrixot a következőképpen is jelölhetjük, feltüntetve annak időfüggését is:
, 

=

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ahol és  a mátrix sor- illetve oszlopindexe,  a jármű indexe,  pedig a diszkrét időt jelzi, a szimulációban
5 perces lépésközzel. Tehát  például azt jelöli, hogy milyen valószínűséggel fog az autó a következő
pillanatban is mozogni, ha az előző pillanatban mozgott. Az átmenetvalószínűség-mátrixok
sztochasztikusak, vagyis minden sorösszeg 1-gyel egyenlő. Láthatóan három állapotot különböztetünk
meg: az autó mozoghat, parkolhat úgy, hogy nem tölt, illetve parkolhat úgy, hogy tölt is közben. Minden
autóra minden időintervallumban egy ilyen mátrix adható meg, vagyis az átmenetvalószínűség-mátrixok
együttese egy négydimenziós struktúrát alkot: két dimenzió ebből a fentebb látható mátrix, a harmadik
dimenzió az idő, a negyedik pedig az autó sorszáma.
A szimuláció során az egyik időintervallumbeli állapotból a következő intervallumbeli állapot az
átmenetvalószínűség-mátrixszal való szorzással határozható meg (az algoritmusban igazából az történik,
hogy a háromféle lehetséges állapot közül az átmenet-valószínűségeknek megfelelően véletlenszerűen
választ egy állapotot a program, s az adott autó a következő intervallumban abban az állapotban lesz).
Alapesetben a mátrix szerkezete a fenti általános esethez képest egyszerűbb: feltételezzük, hogy parkol és
tölt állapotba nem kerülnek úgymond "maguktól" a járművek (vagyis a harmadik oszlop  és  eleme
0 értékű, míg  értéke 1, hogy a mátrix sztochasztikus maradjon), hanem különböző kényszerek
felülírják a mátrixokat. Matematikailag ez a folyamat a következőképpen írható le: jelölje
1, ℎ  ó 
   = 2, ℎ  ó   é  ö
3, ℎ  ó   é ö

az -edik autó állapotát (mozog, parkol és tölt, parkol és nem tölt) a -adik időlépésben, s legyen   
ugyanezen autó akkumulátorának ugyanebben a pillanatban adott töltöttsége. Ha az autó mozog, akkor a
számára előírt utazási időmennyiség (pontosabban a megteendő útnak megfelelő idő), amelyet !   val jelölünk, a következők szerint csökken:
!   + 1 = !   −   

ahol    a jármű adott időlépésre érvényes fogyasztása, amit a következőképpen határozhatunk
meg:
   = 1 −

  −    ∙ 
 

=

   ∙ 
 

ahol    az adott jármű fogyasztása kWh/100km-ben a vonatkozó időközre,   az adott jármű
akkumulátorának kapacitása kWh-ban,  pedig a diszkrét időlépés nagysága (esetünkben 5 perc). A
fogyasztásra vonatkozó számításokat egy későbbi fejezetben (2.9. fejezet) ismertetem.
Létrehozhatjuk az  paramétert a következők szerint:

0, ℎ    − 1 = 2
%
1, ℎ    − 1 = 1 & !   > 0
#
 
− 1 = 1 & !   = 0 &    > 0,3. &  + 1 = 0
# 2, ℎ 

1, ℎ    ≤ 0,3. &  + 1 = 3
 =
$
 
 
− 1 = 3 & 
<1
3, ℎ 
#
 
< 0,3 é    ' ! öő.  + 1 − ' ú ó'á 
#2, ℎ 
1, ℎ    − 1 = 3 & (   ) = 1. &  + 1 = 0
"
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ahol (   ) az    alsó egész részét jelöli, továbbá

1 0 0
 = *1 0 0+
1 0 0

egy összegző mátrix és

0 1 0
, = *0 0 1+
1 0 0
egy permutációs mátrix. Jelölje továbbá

-



0, ℎ  ≠ 0
=.
1, ℎ  = 0

a Kronecker-szimbólumot. Mindezekkel a jelölésekkel az ,  átmenetvalószínűség-mátrix időbeli
változása a szimuláció során a következőképpen adható meg:

,  = ,  − 1 ∙  ሾೖሿబ ∙ ,

Az  -ra felírt összefüggésben az egyes sorok a következőket jelentik:
•

•

•

•
•

•



Ha egy jármű mozogni kezdett, akkor a számára a megteendő útra előzetesen, a vonatkozó
eloszlásfüggvény alapján kisorsolt érték eléréséig mozogni is fog, tehát az átmenetvalószínűségmátrix elemei közül  = 1 lesz, míg az ebben a sorban található többi elem 0 értékű (a
könnyebb programozhatóság érdekében ilyenkor az egész első oszlopot 1 értékűre, a többi
oszlopot pedig 0 értékűre állítja az algoritmus, de ennek nincs jelentősége).
Ha a számára kisorsolt utat megtette a jármű, akkor megállítjuk, ilyenkor tehát  = 1 lesz, míg a
sor többi eleme 0-ra vált (ismét egész oszlopokat állítunk át, de ennek továbbra sincs
jelentősége). A következő intervallumra újra sorsolás fog történni, tehát az átmenetvalószínűségmátrix visszaáll az eredetileg meghatározott, adott időintervallumra érvényes (és a dolgozat 2.8.
fejezetében ismertetett) állapotára.
Ha egy jármű akkumulátorának töltöttsége az előírt limit (a szimulációban 30%) alá csökken,
akkor a járművet tölteni kell. Ilyenkor az átmenet-valószínűségmátrix úgy módosul, hogy a
harmadik oszlop elemei 1-re váltanak, a többi elem pedig kinullázódik. A töltőállomásig azonban
el kell előbb jutni, így ilyenkor a töltöttsége még tovább csökken.
Ha a jármű tölt, akkor azt a teljes feltöltésig teszi, tehát ilyenkor a harmadik sor utolsó eleme 1, a
többi pedig 0 (most is teljes oszlopokat módosítunk).
Ha nincs szabad töltő (először a gyors, majd a lassú töltők foglaltságát vizsgálja meg a program),
akkor várni kényszerül a jármű: ilyenkor az átmenetvalószínűség-mátrix második oszlopát állítjuk
1 értékűre, a többi elem pedig 0. Fontos, hogy ez az állapot csak egy intervallum időtartamig áll
fenn: a következőben újra ellenőrzi a jármű, hogy van-e szabad töltő, s ha van, akkor oda
felcsatlakozik, így töltő állapotba kerül.
Ha a jármű feltöltött, akkor a töltőállomásról elindítjuk, tehát az első oszlop elemeit 1 értékűre
állítjuk, majd ha a kijelölt utat megtette, akkor visszaáll alapállapotba, tehát az
átmenetvalószínűség-mátrix kezdeti, az adott időintervallumra érvényes állapotára.

Az algoritmus számára tehát fontos bemenő adat, hogy mekkora utat tesz meg (mennyi ideig mozog) egy
jármű, illetve mekkora a fogyasztása. A következő fejezetben a szakirodalom alapján ismertetem, hogy
ezeket a paramétereket hogyan lehet figyelembe venni. Mivel több paraméter is változik a szimuláció
során (átmenet-valószínűségek, fogyasztás), ezért tulajdonképpen Monte Carlo szimulációról
beszélhetünk: a változások során mindig új értéket kell a megfelelő paraméternek sorsolni, amely
sorsolást a következő fejezetekben meghatározott eloszlásfüggvények alapján végeztem.

2.3 Eloszlásfüggvény illesztése az utazás időtartamára és a járművek
fogyasztására
Ennek a fejezetnek az a célja, hogy az egyes autók által megtett utakra, valamint az utazás időtartamára
becsléseket adjon. Az itt szereplő ábrákat a hivatkozott szakirodalomból vettem át. Ezen kívül nagyszámú
(több millió útnyi) adathoz is sikerült az internetes kutatások alapján hozzájutni, amelyek többek között
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New York-i, valamint pekingi helyszínekre vonatkozóan tartalmazzák az egyes utak GPS koordinátáit,
valamint a járművek sebességét. A szimulációk során nagymértékben támaszkodtam a pekingi adatokra,
amelynek részletes ismertetésére később térek ki.

2.3.1 A megtett út és a megtételéhez szükséges időtartam közelítése
Először a járművek által megtett út, illetve a megtételéhez szükséges idő kérdéskörével foglalkozom. A 42.
ábra mutat egy szakirodalmi adatot a megtett út hosszára, a 43. ábra pedig az út időtartamára. Az ábrák
jól mutatják - s a többi, ezt követően bemutatott szakirodalmi forrás, valamint a statisztikai adatelemzés is
alátámasztja -, hogy az egy alkalommal megtett út hossza és időtartama kicsi: jellemzően néhány
kilométer, illetve néhány perc. Számomra azonban nem elsősorban az átlagértékek fontosak (bár ezek is
bírnak bizonyos fokú relevanciával). Ehelyett eloszlásfüggvénnyel szeretném jellemezni a járművek által
megtett út/az ehhez szükséges idő nagyságát.

42. ábra: Megtett távolság eloszlása [72]

[72] szerint mind a megtett út hosszát, mind annak időtartamát lehet exponenciális eloszlással közelíteni.
Ezt a megállapítást valamelyest árnyalja, hogy vizsgálataik során elhagyták pl. a 200m-nél rövidebb utakat.

43. ábra: Utazás időtartamának eloszlása [74]

[72] arra is rámutat, hogy a megtett út hosszát az is befolyásolja, hogy egy taxis, miután utasát eljuttatta a
célhelyre, várhatóan olyan új helyre fog menni, ahol nagy valószínűsége van az újabb fuvarra. Teszi ezt
annak ellenére is, hogy így esetleg többlet utazás keletkezik. Ez az "üresen", utas nélkül utazás is
megjelenik a megtett út hosszában, viszont természetesen a fogyasztásban is, így egy ilyen vizsgálatnál
mindenképpen szerepeltetni kell.
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44. ábra: Taxik által megtett út eloszlása log-log koordinátarendszerben [75]

45. ábra: Taxik által megtett út eloszlása [76]

46. ábra: Egy út időtartamának eloszlása [76]

[75] szerint is a megtett utat leíró görbe exponenciális eloszlást mutat, de azt nem egyetlen görbével lehet
közelíteni, hanem hárommal: az egyik töréspont 5km-nél, a másik pedig 15km-nél van. A megtett út
31

Villamos autók töltöttségének sztochasztikus modellezése

hossza !  szerint változik az egyes csoportokon belül, ahol  a megtett út hosszával növekszik: ez azt
mutatja, hogy a megtett út növekedésével az ilyen utak száma erősen csökken. A 42. ábra és a 43. ábra
megállapításaival összhangban van a 45. és 46. ábra is: látható, hogy a megtett út néhány mérföld, az
időtartam pedig pár perc.

47. ábra: Utazások számának napi változása [77]

Érdekes adatok nyerhetők a New York-i taxik használatát bemutató [77] irodalomból. A 47., 48. és a 49.
ábra mutatja a taxik használatát: láthatjuk, hogy ebben az esetben 40-60%-os kihasználtságról
beszélhetünk a nap során, azt mondhatjuk tehát, hogy ez a mozgó autók részaránya (feltételezzük, hogy a
többi autó ilyenkor várakozik, tehát csak minimális mértékben fogyaszt).

48. ábra: Úton lévő taxik átlagos száma [77]
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49. ábra: Taxik foglaltsága [77]

[78] szerint az emberek mozgását ún. Lévy-repülésként lehet modellezni. Ugyanakkor a távolságra
exponenciális eloszlást ad meg (de hozzáteszi, hogy a 0,5km-nél rövidebb utakat levágták az adatbázisból).
Itt is látható, hogy egy út során csak néhány km-t tesznek meg a járművek. A megtett utak az egyes
napokon nagyon hasonlóan alakulnak, amit nem csak ránézésre, hanem az ún. Hellinger-együttható
számításával is bizonyítanak: / = 0 1234 ∙ 5234!3 folytonos és / = ∑∈ 1234 ∙ 5234 diszkrét
eloszlások esetén, ahol (3) és 5(3) eloszlásfüggvények. A Hellinger-együtthatót két eloszlásfüggvény
hasonlóságának mérőszámaként lehet alkalmazni: a [78]-ban vizsgált adatokra ez 1 körüli érték, ami
nagyon jó egyezést mutat, tehát az egyes napok esetén kb. egyforma a megtett út eloszlása (Megjegyzés:
az itt kiszámolt érték tulajdonképpen nem a Hellinger-távolság, hanem az ún. Bhattacharyya-együttható,
amiből a Hellinger-távolság a fenti jelölésekkel a 7  = 1 − / kifejezéssel kapható meg. Ugyanígy
meghatározható az eloszlásfüggvények távolságát jellemző Bhattacharyya-távolság is a  2, 54 =
− ln2/ 4 összefüggésből; ebben az esetben 0-hoz közeli érték jelzi a két eloszlásfüggvény hasonlóságát).

50. ábra: Megtett utak megoszlása [78]

[78]-ban indoklás is van arra, hogy a távolságra vett eloszlás miért exponenciális: több irodalmi forrás
szerint az emberek mozgását (mint ahogy sok állatét is) Lévy-repülésként lehet modellezni (a
feltételezések szerint minden, taxival megtett út egy egyén mozgása trajektóriájának kis darabja); ekkor a
statisztikai vizsgálatok azt követelik meg, hogy a megtett utak az egyes egyének mozgásának
konvolúciójaként adódjanak. Ennek eredményeképp egy csonka exponenciális eloszlással lehet leírni a
megtett utak ! hosszának eloszlását:
,2!4 = 2! + ! 4 ∙  ∙

ahol a [78]-ban szereplő adatsorra 8 = 1,2 ± 0,15 (a távolsággal való csökkenés mértéke), ! = 0,31

(cutoff distance),  = 0,1 .
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51. ábra: Megtett utak megoszlása log-log skálán (a 35km-nél való kiugrás a repülőtér miatt van) [78]

[78] figyelembe veszi azt is, hogy a geográfiai eltérések is befolyással vannak a megtett út hosszára, az 51.
ábra például egy repülőtér hatását mutatja: ide nagyszámú, időben és távolságban is hosszú út történik. A
legtöbb tanulmányozott cikk ezt a tényt, valamint a vizsgált nagyváros népsűrűségétől való függést
egyaránt kiemeli.
A földrajzi különbségek jól látszódnak [79] elemzésén is (52. ábra). [79] ugyanakkor a szimulációkra
alapozva vitatja a Lévy-repülés alkalmazhatóságának jogosságát. Láthatóan nincs egységes álláspont a
megtett út hosszára vonatkozó eloszlásfüggvényt illetően.
Szintén exponenciális eloszlást mutat ki [80], bemutatva, hogy ez a jelleg a repülőterek kivételével
(amelyek kitüntetett helyekként kezelhetők) érvényesnek tekinthető. Az utazás időtartamára is becslést
adnak (55. ábra), láthatóan két exponenciális tagból összetéve a keresett eloszlást. Az ábra itt is jól
mutatja, hogy a megtett út időtartamának átlaga néhány perc.

52. ábra: Megtett utak megoszlása log-log skálán (sorrendben: Peking, London, Chicago, Los Angeles) [79]
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53. ábra: Megtett utak megoszlása log-log skálán [79]

[80] másik megállapítása, hogy az eltelt idő utas nélküli mozgás esetén inverz négyzetes törvény szerint
alakul, míg az utassal történő mozgás esetén exponenciális eloszlással közelíthető. Ezen tény figyelembe
vételétől a modellezés során eltekintettem, részletesebb elemzésbe azonban be lehet vonni.

54. ábra: Megtett utak megoszlása log-log skálán (és felül szemi-logaritmikus skálán) [80]

55. ábra: Utazás időtartama [80]
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A Lévy-eloszlás használhatóságát vizsgálja [81] is: eszerint az emberek mozgását nem lehet Lévyrepülésként kezelni: tér- és időbeli szabályosságot mutatnak, ami a Lévy-repülésre nem igaz (ez úgy
általában értendő, nem specifikusan taxikra).
Részletes vizsgálatok esetén kimutatható, hogy eltérés van a hétvége/hétköznap forgalmi adatai, valamint
egy adott napon belül a napszakok forgalmi adatai között is [82]. Erről az 56. ábra és az 56. ábra ad
számot. A modellemben ezeket az információkat sem használtam fel.
[83]-ban New York City-re vonatkozóan végeztek el becslést a szükséges gyorstöltők számát illetően. Elég
sok érdekes megállapítást tettek, többek között
•
•
•
•
•

4412db taxit szeretnének kicserélni villamos autóvá (ez a teljes taxi állomány 1/3-a);
ezek ellátására a számítások szerint kb. 350db 50kW-os gyorstöltőre lenne szükség, hogy ne
alakuljanak ki várakozási sorok;
ez azt is jelenti, hogy a villamos autók és a töltők aránya 13:1-hez;
ha egy jármű akkumulátora 35kWh-ás, akkor egy sofőrnek (sofőrcseréig) átlagosan 40 percet kell
a munkaideje alatt töltéssel eltöltenie;
várhatóan a taxik üzemeltetésére vonatkozó szabályok, jellemzők nem fognak változni attól, hogy
villamos autókat használnak.

56. ábra: Hétköznap és hétvége közötti utazásbeli eltérések [82]
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57. ábra: Hétköznap és hétvége közötti utazásbeli eltérések [82]

A New York-i taxik esetén probléma, hogy telefonos megrendelést nem használnak, hanem a városban
cirkálnak, s úgy vesznek fel utasokat. Emiatt azonban feleslegesen sok üzemanyagot fogyasztanak el: ez
azt vetíti előre, hogy villamos autók esetén nagy akkumulátorkapacitásra és gyors tölthetőségre lesz
szükség.

58. ábra: New York-i taxik által egy turnusban megtett út hossza (ne felejtsük el: nem hívórendszer van, hanem az utakon
cirkálnak) [83]

A statisztikák szerint a New York-i taxik egy turnusban (vagyis sofőrcseréig) átlag 114 mérföldet tesznek
meg (58. ábra), a villamos autókkal tehát ugyanekkora távolságot kell tudni megtenni. Így érthető a
feltételezés, hogy egy sofőrnek egy sofőrcseréig legalább egyszer el kell vinnie töltenie a járművét, hiszen
a mai, nagy példányszámban eladott, taxizásra alkalmas típusok (pl. Nissan Leaf) hatótávolsága kisebb,
mint 114 mérföld (ami körülbelül 182km - ezzel szemben a Leaf hatótávolsága papíron 199km, a
valóságban inkább 140-150km).
[83]-ban feldolgozott források szerint a legtöbb helyen a hajnali 5 és a délután 5 órai cseréket preferálják
(ezt az 61. ábra mutatja). A legtöbb autót (90%-ukat) kétszer is cserélik egy nap, ráadásul elég rövid idő
alatt: ez azt mutatja, hogy csak gyorstöltés jöhet szóba villamos autók esetén. Ugyanakkor a nagyszámú,
egyidejű töltési igény miatt a szükséges töltők száma (feleslegesen) megnövekszik. A sofőrcsere
intenzitását mutatja az 59. ábra. A sofőrök természetesen egyéb pihenőket is beiktatnak (evés, pihenés,
stb.), ezek megoszlását a következő ábra mutatja (az ábra nem csak tisztán a pihenést mutatja, hanem
magában foglalja azt is, amikor egyik helyről a másikra megy a sofőr; lényegében az utas leadás és a
következő utas felvétel közötti időt jelenti).
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59. ábra: A sofőrcsere intenzitása [83]

60. ábra: Pihenés időtartama a nap egyes szakaszaiban (sofőrök aránya) [83]

A jelenlegi, tankolásra fordított időt nem lehet töltésre értelmesen felhasználni: bevett szokás, hogy a
következő sofőrnek tele tankkal adják át az autót. De még a csúcsidőben is csak átlag 6,25 perces töltési
időre van szükség a benzinkutakon, ami sokkal rövidebb a jelenlegi gyorstöltőkkel elérhető töltési időnél.

61. ábra: Egy csere időtartamának megoszlása [83]

2.3.2 A szakirodalomból levont következtetések
Láthatóan nincs teljesen egységes álláspont a szakirodalomban a taxik mozgására vonatkozóan, azonban
az derült ki a cikkekből, hogy a járművek mozgását valamilyen, jellemzően exponenciális
eloszlásfüggvénnyel figyelembe lehet venni.
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A következő fejezetben valós GPS adatok alapján kiválasztom a további munkához szükséges, a villamos
autók mozgását leíró eloszlásfüggvényt. Természetesen a modell következtetései egy adott adatbázisra
érvényesek, de más adatbázis esetén a mozgást leíró paraméterek hasonlóképpen számolhatók a modell
segítségével, így az adaptívnak tekinthető. A számításokat MATLAB-bal végeztem.

2.4 A mozgási paraméterek meghatározása
A mozgást leíró paramétereket valós adatbázis alapján határoztam meg. Először a budapesti City Taxitól
kapott adatokat dolgoztam fel, amely adatokért ezúttal is szeretnék köszönetet mondani Bősz Péter
úrnak, a City Taxi kereskedelmi és marketing vezetőjének. Sajnos a rendelkezésre bocsátott adat
mennyisége meglehetősen kevés volt, így ezen adatbázis alapján nem volt lehetőség a keresett
eloszlásfüggvény meghatározására. Emiatt szükséges volt nagyobb adatbázis feldolgozása is; szerencsére
ilyen rendelkezésre állt: a Microsoft Research [84], [85] adatbázis 10357 taxira vonatkozóan tartalmaz GPS
adatokat, 7 nap időintervallumra. Összesen körülbelül 15 millió adatot tartalmaz ez az adatbázis, így
kellően részletes ahhoz, hogy általános statisztikai összefüggéseket származtathassunk belőle. Ezt a
felmérést azonban nem Magyarországon, hanem Pekingben végezték, a kapott forgalmi adatok jellege így
várhatóan eltér a magyar vonatkozásúakétól. A következőkben ezen adatbázis feldolgozásának lépéseit
mutatom be, az 50 taxira vonatkozó eredményeket pedig az F1 függelékben ismertetem. További, hasonló
adatbázisok is találhatók az interneten, például [86], [87], [88], [89], [90], [91]. Ezeket - remélhetőleg csak
egyelőre - nem dolgoztam fel.
A rendelkezésre álló adatbázis nyers GPS adatokat és időbélyegeket tartalmaz, amelyekből távolságokat
és utazási időt kellett meghatározni. A GPS koordináták átváltását a következő képlet segítségével
végeztem [92]:

 ݔ ሾ݇ሿ = arccos(cosሺ90° − ݈ܽݐଵ ሻ ∙ cosሺ90° − ݈ܽݐଶ ሻ + sinሺ90° − ݈ܽݐ1 ሻ ∙
∙ sinሺ90° − ݈ܽݐ2 ሻ ∙ cos൫݈݃݊1 − ݈݃݊2 ൯ ∙ ܴ

ahol   és   a földrajzi szélességi fok, a  és  pedig a földrajzi hosszúsági fok: két
koordináta távolságát az egyszerű euklideszi metrika szerint mértem. Városi környezetben az utcák
kialakítása miatt ez pontatlan lesz (adott esetben sokkal jobb az ilyen célra kidolgozott Manhattanmetrika, az adatforrás helyszínéről azonban nem volt részletes információm), viszont a számításokból
adódó kis távolságok miatt ezt a közelítést megtartottam. / a Föld km-ben mért sugarát jelenti (6371km).
A számítás nem veszi figyelembe a Föld lapultságát, azonban a Föld felszínéhez képest kis területről
származó adatpontok miatt ezt az elhanyagolást megengedtem. 3   így az -edik jármű által a -adik
időlépésben megtett utat mutatja.
A GPS adatok átlagos mintavételezési ideje 3 perc, így a kiszámított útból és az időbélyegekből
átlagsebességet lehet meghatározni, ami a pillanatnyi sebességet jól fogja közelíteni:

ahol ∆ az adott utazás időtartama.

9   =

3  
∆

Mivel a GPS adatok - a hivatkozott forrás szerint - nem minden esetben voltak pontosak, szűrést
végeztem, hogy a nyilvánvalóan hamis eredményeket ne vegyük figyelembe. Az előző fejezetben
bemutatott szakirodalmi források alapján akkor fogadtam el egy adatpontot validnak, ha a segítségével
kapott paraméterekre a következők teljesültek:
•
•
•

< 9   < 34 
40m < 3   < 120km
12 < ∆ < 120 
1



Az adatfeldolgozást MATLAB-bal végeztem. Az így nyert adatbázissal dolgoztam tovább.

2.5 A nap során mozgó járművek részaránya
Az 62. ábrán jól látható, hogy napközben, egészen az esti időszakig az autók nagyobb részaránya mozog,
ugyanakkor az autók 40%-ánál több egyszerre nem mozog. A diagram a korábban bemutatott
szakirodalmi adatokhoz (New York-i taxik [77]) képest kisebb értéket mutat (csúcsban körülbelül a felét),
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viszont eltérő helyszínekre vannak az adatok megadva, így különbségek természetesen lehetnek. Az
eltérés oka az adat forrásából nem derül ki, valószínűsíthetően azonban a következő okai lehetnek:
•
•
•
•

eltérő utas felvételi processzus;
eltérő járműhasználati szokások;
pontatlan mérési eredmények;
más definíció a mozgásra: a New York-i esetben nem tudjuk, hogy mikor tekintettek egy járművet
mozgónak; előfordulhat, hogy az itt vizsgáltnál sokkal kisebb távolságok esetén (szűretlen eset) is
mozgást feltételeztek.

62. ábra: A nap során mozgó járművek részaránya, 10357 taxi

A rendelkezésre álló adatokból meg lehet mondani, hogy az autók által megtett út, valamint a mozgás
időtartama milyen eloszlást követ. Az illesztést MATLAB segítségével végeztem. Az illesztett eloszlást
használtam ezt követően szimulációs célokra, így egy általános modellt kaptam.

2.6 A megtett út közelítése
A következőkben bemutatom a megtett út eloszlásfüggvényekkel való közelítésére elvégzett vizsgálatokat.
Mivel a modell számára az utazás időtartama lényeges, részletesen az ezzel kapcsolatos eredményeket
ismertetem csak, a megtett útra vonatkozó illesztési eredmények túlnyomó részét az F2 függelékben
közlöm, itt mindössze az exponenciális eloszlásra kapott eredményt mutatom be.

2.6.1 Exponenciális eloszlás
A szakirodalomi feldolgozás során láttuk, hogy a források exponenciális eloszlást tételeznek fel, mint a
taxik által megtett út közelítését. Az 63. ábra mutatja az exponenciális eloszlás illesztését a vizsgált
adatsorra.

63. ábra: Exponenciális eloszlás illesztése a megtett utat mutató hisztogramra
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A diagramon a vízszintes tengely a megtett út hosszát mutatja km-ben, az osztásköz nagysága 100m. Az
illesztés jellemzői a következők:
Distribution:
Log likelihood:
Domain:
Mean:
Variance:
Parameter
mu

Exponential
-3.05385e+006
0 <= y < Inf
2.64493
6.99563

Estimate
2.64493

Std. Err.
0.00212576

Estimated covariance of parameter estimates:
mu 4.51885e-006
Az illesztés eredménye tehát az, hogy a járművek által megtett utat exponenciális eloszlással közelítve a
megtett út átlaga 2,65km. A vizsgált adatsor alapján ez az érték 2,99km, a szakirodalom is néhány km-ről
számol be, így a kapott eredményt elfogadhatjuk. A kapott eredményt Wolfram Mathematicában történő
illesztéssel validáltam, ott is ugyanez az érték jött ki.
Az 63. ábrából az is látható, hogy az exponenciális eloszlás segítségével a rövid megtett út hosszát
pontatlanul tudjuk közelíteni. A kumulatív eloszlásfüggvény (CDF) segítségével (64. ábra) még jobban
látható ez a pontatlanság (a kumulatív eloszlásfüggvény ugyanis annak a valószínűségét adja meg, hogy
egy valószínűségi változó nem nagyobb egy adott értéknél).

64. ábra: Exponenciális eloszlás illesztése a megtett utat mutató hisztogramra, CDF

A megtett út hosszára vonatkozó többi eloszlásfüggvény-illesztés eredményét az F2 függelék mutatja be.

2.7 Az időtartam közelítése
Az időtartam közelítésére az 50 taxiból álló flottára az inverz Gauss, valamint a lognormális eloszlást
használtam, így most is ezekkel próbálkozom. Az ábrákon az időtartamok perces bontásban szerepelnek:
ennek az illesztésre nincs hatása, csak az adatsor megjelenítése válik jobban áttekinthetővé.

2.7.1 Inverz Gauss eloszlás
Az inverz Gauss-eloszlás a megtett út időtartamára vonatkozó adatsor kis értékeit nem közelíti jól (lásd 65.
ábra), azokat felülbecsüli, egészében azonban meglehetősen jó közelítését adja az adatsorból felvett
hisztogramnak, ahogyan azt a CDF is mutatja az 66. ábrán. Az illesztés jellemzői a következők:

Parameter
mu
lambda

Estimate
6.7781
3.43681

Std. Err.
0.00768293
0.00392237

tehát az inverz Gauss eloszlás paramétereit megkaptuk.
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65. ábra: Inverz Gauss eloszlás illesztése a mozgás időtartamát mutató hisztogramra

66. ábra: Inverz Gauss eloszlás illesztése a mozgás időtartamát mutató hisztogramra, CDF

2.7.2 Lognormális eloszlás
A lognormális eloszlás illesztését az 67. ábra mutatja. Az illesztés jellemzői a következőek:
Parameter

Estimate

Std. Err.

mu

1.44532

0.000825951

sigma

1.02352

0.000584036

67. ábra: Lognormális eloszlás illesztése a mozgás időtartamát mutató hisztogramra
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Az illesztés CDF-je az 68. ábrán látható. Láthatóan nincs nagy eltérés az inverz Gauss eloszlásra kapott
eredménytől (69. ábra).

68. ábra: Lognormális eloszlás illesztése a mozgás időtartamát mutató hisztogramra, CDF

69. ábra: Lognormális és inverz Gauss eloszlás illesztése a mozgás időtartamát mutató hisztogramra, CDF

További két eloszlást (log-logisztikus ill. Weibull) is teszteltem, a kapott eredményeket az F3 függelékben
mutatom be.

2.7.3 Összegzés - választott eloszlás az időre

70. ábra: A négyféle vizsgált eloszlás illeszkedése a mozgás időtartamát mutató hisztogramra, CDF

Az időre vonatkozóan négyféle eloszlást vizsgáltam, mind a négy meglehetősen jól közelíti a nyers
adatokból származó kumulatív eloszlásfüggvényt, ahogy az a 70. ábrán is látható. A nyers adatokból
számított átlagértéket az inverz Gauss eloszlás közelíti a legjobban: a tényleges átlag 6,496 perc, míg az
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inverz Gauss 6,778, Weibull eloszlás 6,796, a lognormális eloszlás 7,164, a log-logisztikus eloszlás pedig
7,863 perces átlagot adott. A szimulációk során így az inverz Gauss eloszlást választottam az eltelt
időtartam eloszlásának vizsgálatára. A szimuláció során igazából csak az időtartamot használtam fel, a
megtett út hosszát nem (természetesen lenne lehetőség olyan algoritmus készítésére is, amelyik a
megtett utat is - vagy csak azt - felhasználja). A statisztikai adatelemzés eredményeképpen kapott
eloszlásfüggvényt úgy használtam fel, hogy a megtett út időtartamára vonatkozóan ilyen eloszlás szerint
generáltam véletlen számokat, amelyeket az egyes autókhoz rendeltem, mint aktuális utazásuk
időtartamát, vagyis tulajdonképpen Monte Carlo szimulációt végeztem. Ez a kiosztás minden
időintervallumban újra megtörténik, kivéve, amikor mozog a jármű, hiszen olyankor már determinált a
megteendő út időtartama és eszerint fog a jármű mozogni.

2.8 Átmenet-valószínűségek meghatározása
A 2.2 fejezetben ismertetett modell számára szükséges meghatározni egy teljes napra az egyes időlépések
között az egyes állapotok (parkol, de nem tölt; tölt; mozog) közötti átmenet-valószínűségeket. Az
átmenet-valószínűségek meghatározása a következőképpen történik: először 5 perces bontásban minden
napra megnéztem, hogy az adott 5 perces intervallumban az autó mozog-e vagy sem. Mozgónak
tételeztem fel egy autót, ha a sebessége 1 és 34m/s között van (a kisebb értékek a tapasztalat szerint GPSpontatlanságnak, a nagyobbak pedig hibás mérésnek bizonyultak). Ezáltal minden jármű 5 perces
bontásban kap egy mozog-nem mozog bináris értéket.
Ezt követően azt vizsgáltam meg, hogy milyen átmenetek valósulnak meg:
•
•
•
•

0 → 0 átmenet esetén az autó parkolt és a következő mintavételi ablakban is parkolni fog;
0 → 1 átmenet esetén a parkoló autó mozogni kezd;
1 → 0 átmenet esetén a mozgó autó megáll;
1 → 1 átmenet esetén a mozgó autó továbbra is mozogni fog.

Mindegyik csoportot elláttam egy indexszel 1-4-ig, így a 7 napra minden 5 percre rendelkezésre állt, hogy
az egyes járművek az adott időintervallumban milyen állapotban vannak. Ezt követően már meg tudtam
határozni az egy napra vett értékeket: megszámoltam az egyes csoportokat, s a valószínűség
meghatározásához osztottam az így kapott értékeket a járművek összes számával. A kapott átmenetvalószínűségek a 71. ábra szerint alakulnak.
Az ábrák alapján láthatjuk - ahogyan az előzetesen is sejthető volt -, hogy az autók túlnyomó többsége, ha
parkol, akkor a továbbiakban is parkolni fog. Ebben jelentős változás csak napközben tapasztalható, ekkor
- szintén elvárásainknak megfelelően - a parkoló autók nagy valószínűséggel indulnak el (újabb fuvar
kezdete). Az is látható, hogy a szimulációs adatbázis ([84], [85]) sajátosságaként adódó, a New York-i
taxikhoz képest kisebb mozgási részarány a parkolömozog átmenet valószínűségében is jelentkezik.
Mindez a modell más adatbázisra való adaptációját támasztja alá: ha olyan adatsort adunk bemenetnek,
ami a New York-i taxikra jellemző mozgási hányaddal rendelkezik, akkor az átmenet-valószínűségek is
várhatóan módosulni fognak.
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71. ábra: Az átmenet-valószínűségek grafikus megjelenítése

2.9 Fogyasztási adatok
A modell számára szükséges bemeneti adatok közül végül a fogyasztási adatokat adom meg, hiszen a
vizsgálatok során természetesen figyelembe kell venni a járművek fogyasztásának változását is: a vezetési
stílus, a fűtés/klíma használata, stb. mind befolyásolja, hogy mennyit fogyaszt a jármű. A fogyasztás
figyelembe vételére statisztikákat dolgoztam fel a [93] irodalom alapján, könnyebben hozzáférhető és
pontosabb, ellenőrzött körülmények között elvégezett mérések eredménye nem állt rendelkezésre. A
legtöbb regisztrátum itt Renault Zoe típusú járműre volt megadva, így a továbbiakban erre ismertetem az
eloszlásfüggvény-illesztéssel kapott eredményeket (természetesen más típus esetén ez átskálázható). Az
illesztést az EasyFittool nevű program [94] segítségével végeztem.
A Kolmogorov-Szmirnov teszt alapján az általános extrémérték-eloszlást választottam, amelynek
illesztését a 72. ábra mutatja. Az x tengely a fogyasztást adja meg kWh/100km-ben. A gyári fogyasztás
erre a típusra 14,6kWh/100km, az adatsor átlaga 17,16kWh/100km, ami - tekintetbe véve, hogy a gyári
érték mindig kisebb a valósnál - elfogadható érték. Az általános extrémérték-eloszlás sűrűségfüggvénye a
következő:
1
∙ 234 ∙  
:
45

Villamos autók töltöttségének sztochasztikus modellezése
ahol
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ahol μ a helytényező, : > 0 a skálatényező, ξ pedig az alaktényező. Esetünkben az egyes paraméterek
értéke a következő: > = −0,06923, : = 3,0368,  = 15,603.

Sűrűségfüggvény

0.044
0.04
0.036
0.032

f(x)

0.028
0.024
0.02

0.016
0.012
0.008
0.004
0

8

12

16

20

24

28

32

36

x

Histogram

Gen. Extreme Value

72. ábra: Általános extrémérték-eloszlás (generalized extreme value) illeszkedése, vízszintes tengely kWh/100km-ben

A járművek fogyasztása a rendelkezésre álló adatbázisban kWh/100km dimenzióban adott, modellem
azonban időben és az akkumulátor-töltöttség (SOC) részarányában számol; emiatt át kell számítani a
fogyasztást SOC-részarányra. Ezt a következőképpen tehetjük meg: megadhatunk egy akkumulátorkapacitást kWh-ban; ez jelenti az  = 1 állapotot. Ha megy a jármű, akkor az akkumulátor töltöttsége
csökken. Tegyük fel, hogy az adott intervallumra a fogyasztás ? @ℎ és az osztásköz, amivel vizsgálódunk,
á nagyságú. Ekkor az elfogyasztott villamos energia SOC részarányban kifejezve a következőképp
adható meg:
1−
amire egyszerűsítés után

A á    á @ℎ − ' B − ? ∙ á
A á    á @ℎ − ' B
? ∙ á
A á    á @ℎ − ' B

adódik. Modellemben 22kWh-s akkumulátorokat feltételeztem, amely több típus (pl. Nissan Leaf)
akkumulátorkapacitásával megegyezik. Ez homogén flottát tételez fel, azonban ilyet alkalmaz a hazai
Green Taxi vállalat is [45]. A szimuláció során a fogyasztás minden időosztásban változik, vagyis minden
alkalommal új értéket sorsolunk ki a véletlenszám-generátor segítségével (Monte Carlo szimuláció).

2.10 Szimulációs eredmények
A következőkben a szimulációs eredmények közül bemutatok egy példát. Természetesen többféle
beállítással is lehet futtatni a szimulációt, így eltérő eredményeket kaphatunk. A következő beállításokat
használtam:
•
•
•
•
•

az autók száma 100;
a szimulációs napok száma 3 nap;
5 perces lépésközöket használtam (osztás);
a járművek akkumulátorkapacitása 22kWh;
a gyorstöltők 0,5 óra, a lassú töltők 4 óra alatt töltik fel teljesen az akkumulátorokat;
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•

10 gyors és 10 lassú töltőt tételeztem fel.

A kapott eredményeket a következőkben diagramokon ismertetem. A 73. ábra mutatja, hogy az adott
beállítások esetén az egyes állapotokban hány autó tartózkodik (a vízszintes tengelyen az időosztást
látjuk: egy osztás 5 percet jelent, ami fixen beállított érték). Látható, hogy a 3 napi szimulációs
eredmények periodicitást mutatnak: gyakorlatilag ugyanolyan viselkedés figyelhető meg a napok során.
Az is látható, hogy a töltők száma nem elég, a piros görbe kiütközik a maximum értékre (ezt alátámasztja a
74. ábra is).

73. ábra: Az egyes állapotokban tartózkodó járművek száma

A 74. ábra mutatja az adott esetben várakozni kényszerülő autók számát. Megfigyelhető, hogy a mozgó
autók részaránya (a 100db-os autószám miatt a százalékba átváltás könnyen megtehető) nagyon jó
egyezésben van a kiindulási adatsorra megállapított, az 62. ábrán látható mozgásaránnyal.
Már a 73. ábrán is látható volt, hogy vannak periódusok, amikor várakozni kell autóknak: ilyenkor a töltők
száma nem elég a beérkező igények kielégítésére. A töltők számának változtatásával és további
futtatásokkal elérhető, hogy egy időintervallumban se kelljen járműnek várakoznia.

74. ábra: A várakozni kényszerülő autók száma

A 75. ábra mutatja, hogy a szimuláció során hogyan változik az egyes autók (a példában az első három
autó) töltöttsége. A 79. ábra mutatja, hogy a töltőállomásról a járműveknek el kell menniük, így
töltöttségük csökken (emiatt látható az  = 1-ről történő azonnali csökkenés). Mind a töltőállomásig,
mind a töltőállomástól megtett út egyetlen időosztást feltételez, ami az algoritmus továbbfejlesztésekor
kiegészíthető úgy, hogy az ide véletlenszerűen kiosztott utat hosszabb idő alatt tegye meg a jármű. Az
ábrán csak a gyorstöltés hatása látszódik, azonban természetesen az összes gyorstöltő foglaltsága esetén
a lassú töltők is részt vesznek a töltésben.
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75. ábra: Az egyes autók akkumulátorai töltöttségének változása a szimuláció során

Fontos megjegyezni, hogy a szimulációban egy egyszerűsítéssel éltem a számítás gyorsítására: a 16. ábrán
láttuk, hogy a gyorstöltés során az akkumulátor töltöttségének karakterisztikája nemlineáris. Ehelyett
lineáris karakterisztikát tételeztem fel, amely töltési időben ugyanolyan viselkedést mutat, mint a
nemlineáris karakterisztika.

76. ábra: Nemlineáris töltési karakterisztika közelítése

77. ábra: Akkumulátor töltöttsége a gyorstöltőről való lecsatlakozáskor [71]
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Ehhez azt a szakirodalmi adatot vettem alapul, hogy a gyorstöltés során az akkumulátort nem töltik 100%ra, hanem 80 és 95% közötti értékre (a szimulációban 90%-ot választottam, lásd 77. ábra). A töltöttség
ekkor a következő összefüggés szerint változik:
  + 1 =   +

1 −  
2,75

ahol  a diszkrét időlépés (a szimulációban 5 perc), a tört számlálójában szereplő 1 érték a 100%
töltöttséget jelenti, a 2,75 értéket pedig görbeillesztéssel határoztam meg (lásd 76. ábra), értéke eltérő
szimulációs időlépés esetén változik. Az akkumulátorok töltöttsége ekkor a 78. ábra szerint alakul: jól
látható a töltöttség nemlineáris változása.
Mivel nem állt rendelkezésre több adat a gyorstöltés nemlineáris jellegére, a további szimulációk során a
lineárisan közelített karakterisztikával dolgoztam tovább. A modell azonban alkalmas a nemlineáris
karakterisztika implementálására is, ha megfelelő minőségű adat rendelkezésre áll.

78. ábra: Az egyes autók akkumulátorai töltöttségének változása nemlineáris töltési karakterisztika esetén

A 80. ábra mutatja, hogy a kritikus töltöttségi szint alá csökkenést követően a járműnek még el kell
mennie töltenie, az SOC így tovább csökken.

79. ábra: Feltöltés után a járművek a töltőállomásról elmennek
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80. ábra: Ha elértük az SOC=30%-os határt, akkor el kell menni tölteni, a töltöttség tehát tovább csökken

2.11 Villamos autók számára létesítendő töltőállomások optimalizálása
Tudjuk, hogy járműhasználat esetén a töltöttség csökken, amíg el nem ér egy olyan értéket, ahonnan
tölteni küldjük az adott autót: a töltőállomásra érve, ha van szabad gyorstöltő, akkor oda csatlakozik, s a
gyorstöltőnek megfelelő töltőteljesítménnyel fog tölteni a jármű; hasonlóképpen lassú töltés esetén a
lassú töltő töltési karakterisztikájával; míg ha nincs szabad töltő, akkor az adott jármű várakozni
kényszerül. A modellezés célja mindennek megfelelően egy olyan töltő-mix (tehát lassú és gyorstöltők
együttes számának) meghatározása, amely segítségével ki lehet szolgálni a beérkező igényeket.
1. Táblázat: Példa az optimalizáció eredményére

Gyorstöltők száma
Lassú töltők száma
10
17
11
14
12
12
13
6
14
4
15
5
16
3
17
1
18
0
19
0
20
0
21
0
22
0
23
0
24
0
25
0
Az optimalizáló modul felépítését a 81. ábra mutatja. A szakirodalomban rengeteg cikk foglalkozik a
töltőállomások optimalizálásával (lásd 2.1 fejezet), ezek mind a legjobb megoldást szeretnék megtalálni. A
saját modell sztochasztikus természete miatt azonban ilyen megoldás nem létezik. Emiatt az optimalizáló
modell sorozatfuttatásokra épül, s visszaadja az összes lehetséges megoldást, s majd a töltőállomás
telepítőjének lesz a feladata ezek közül a számára legkedvezőbb kiválasztása (itt többféle szempont
alapján válogathat, pl. melyikhez kell a legkevesebb töltő, melyik a legolcsóbb, stb.). Végül a pénzügyi
korlát figyelését elvetettem, a modell tehát nem törekszik gazdasági optimumra, csupán az állapotteret
szűkíti egy ésszerű határon belül. Ezáltal képet kaphatunk a töltőállomásokba szükséges töltők
összetételéről. Mivel egyébként a gyorstöltők drágábbak a lassú töltőknél, ezért az algoritmus rögzíti a
gyorstöltők számát, majd ehhez az adott gyorstöltő-számhoz keresi meg azt a minimális lassú töltő
mennyiséget, amely esetén a várakozó autók száma nem lesz 5-nél több (ez az érték előre definiálva van,
de a programban tetszőlegesen átírható). Ha megtalálta a megoldást, akkor növeli a gyorstöltők számát 1gyel, s ehhez a töltőszámhoz is megkeresi a szükséges lassú töltők számát a várakozásra vonatkozó limitet
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figyelembe véve. A program futása a továbbiakban így folytatódik. A modell inicializálása tulajdonképpen
a fő (a 2.2 fejezetben ismertetett) algoritmus bemenő paramétereinek meghatározása. A vizsgált
példában ezek a következők:
•
•
•
•
•

járművek száma: 100;
szimulációs idő: 3 nap;
szimulációs időlépés: 5 perc;
egy jármű akkumulátorának kapacitása: 22kWh;
a gyorstöltők 30 perc, a lassú töltők 4 óra alatt töltenek fel egy teljesen lemerült akkumulátort.

81. ábra: Az optimalizáló algoritmus

A töltőállomás telepítője az 1. táblázatból választhatja ki, hogy egyéni szempontok alapján (töltőszám,
minimális költség, stb.) melyik megvalósítása lenne számára a legkedvezőbb. A táblázat minden sorára
teljesül, hogy a beérkező igények az előírtnál (5db) nem hosszabb várakozási sorral kiszolgálhatók.
Észrevehetjük, hogy táblázat tartalmaz egy olyan részt (a gyorstöltők számának 14-ről 15-re váltása során),
amikor, bár nő a gyorstöltők száma, nő a lassú töltőké is. Ennek oka a szimuláció sztochasztikus
természete: mivel minden futtatás során új paraméterek kerülnek kisorsolásra, előfordulhat, hogy egy
újabb lépés nagyobb igényt támaszt a töltőállomás felé. Az ilyen hatások kiküszöbölése érdekében
futattam a szimulációt 100-szor. Egyébként gazdasági természetű futtatásokhoz a következő
peremfeltételeket lehet figyelembe venni (az adatokért köszönetet szeretnék mondani Bessenyei
Tamásnak, az ELMŰ Nyrt. Műszaki Támogatási Terület vezetőjének):
•
•

egy lassú töltő telepítési költsége 2,5M Ft;
egy gyors töltő telepítési költsége kb. 4,5-szöröse a lassúénak (11,25M Ft).
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A szimuláció végeztével a kapott eredményeket táblázatos formában kapjuk meg, erre mutat példát az 1.
táblázat.
A futtatásokkal kapott eredmények közül egyet mutat be az 1. táblázat. Az előzetes futtatások
tapasztalatait felhasználva a kiindulási gyorstöltő-számot 10-nek határoztam meg (ennél kevesebb
gyorstöltő esetén irreálisan nagy számú lassú töltőre lenne szükség). A táblázatból azt is látjuk, hogy adott
gyorstöltő-szám elérését követően nincs szükség további lassú töltőkre: a töltési igények pusztán a
gyorstöltők segítségével kielégíthetők.
Az is látszik a táblázat eredményeiből, hogy több megoldás közül is választhatunk: ha például a
legkevesebb számú töltőt szeretnénk beépíteni, akkor választhatjuk a (14,4), (17,1) vagy (18,0) opciók
bármelyikét (az első érték a gyors, a második a lassú töltők számát mutatja).
A probléma sztochasztikus természete miatt - ahogy korábban is említettem - sorozatfuttatásokra volt
szükség: ezek eredményeképp meg tudjuk adni az adott gyorstöltő-szám esetén a minimális (a példában
<5 autó) várakozáshoz szükséges lassú töltő számot. Erről a 82. ábra ad számot.

82. ábra: A megoldások bizonytalansága

A 82. ábra jól mutatja, hogy egyetlen futtatás nem fog optimális megoldást adni a probléma
sztochasztikus természete miatt. Az ábra a MATLAB boxplot függvényével készült, értelmezése a
következő: a minden értékdoboz középén látható, vízszintes piros vonal jelzi az adatsor medián értékét
(minden gyorstöltő-számra 100 futtatást végeztem, tehát egy ilyen vonal a 100 adatból számolt medián);
a kék dobozok alja és teteje a 25. ill. 75. percentiliseket mutatják, míg a feketével jelölt, szaggatott vonal
az extrém, de még az adatsorból nem kilógó értékeket mutatja. Az egyedi, piros keresztek az adatsorból
statisztikailag nagyon kilógó értékeknek felelnek meg.

2.12 A modell összefoglalása, tézisek
A fejezetben bemutatott sztochasztikus modell segítségével a kiinduló forgalmi adatokból meg tudjuk
állapítani, hogy adott töltőszám esetén kiszolgálható-e a villamos autók töltési igénye. A modell
tetszőlegesen paraméterezhető, tehát állítható a szimulációban részt vevő autók száma, a modellezés
időlépése, valamint a töltők (mind a lassú, mind a gyors töltők) száma, illetve egyszerűen módosíthatók a
fogyasztást és a töltést leíró összefüggések. Az egyes paramétereket a vonatkozó eloszlásfüggvényekből a
modellt megvalósító algoritmus Monte Carlo szimulációval határozza meg.
A modellt egy optimalizálást végző modullal egészítettem ki, amely segítségével lehetőség nyílik adott
forgalom mellett szükséges gyors és lassú töltők számának meghatározására, feltéve, hogy ezek a
kategóriák homogén töltőket takarnak (ti. a lassú töltők esetében azok töltőteljesítménye egyforma, s
ugyanígy a gyorstöltők is egyformák). A modul nem végez a klasszikus értelemben vett optimalizálást,
tehát nem valamilyen célfüggvényt minimalizál kényszerfeltételek mellett. Erre nem volt lehetőség, mert
a problémát annak sztochasztikus természete miatt ilyen keretek között nem lehetett megfogalmazni.
A modell tehát adott eloszlásfüggvényt felhasználva olyan eredményt szolgáltat, amelyből meg lehet
határozni az adott villamos autó flotta számára szükséges töltőfejek számát.
A kutatás eredményei alapján a következő tézist fogalmaztam meg:
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I. tézis: Kidolgoztam egy, a villamos autók töltését statisztikai adatok és valószínűségi becslések alapján
leképező sztochasztikus modellt, amely lehetővé teszi a belsőégésű motorokkal ellátott, hagyományos
járművek forgalomstatisztikai adatait alapul véve a villamos autók számára létesítendő
töltőállomásokba telepítendő lassú és gyorstöltők szükséges számának meghatározását.
A fejezetben bemutatott kutatásokhoz kapcsolódó saját publikációk:
[S12] Dán András, Farkas Csaba, "Villamos autók töltöttségének sztochasztikus modellezése",
ELEKTROTECHNIKA 107:(12) pp. 15-19. (2014)
[S13] Farkas Csaba, Dán András, "Villamos autók töltöttségének sztochasztikus modellezése - II. rész Villamos autók számára létesítendő töltőállomások optimalizálása",
ELEKTROTECHNIKA 108:(5) pp. 5-7. (2015)
[S14] Farkas Csaba, Dán András, "Stochastic modeling of electric car charging station for a taxi fleet",
PERIODICA POLYTECHNICA ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE 58:(4) pp. 175181. (2014)
[S15] Julian Rominger, Csaba Farkas, "Public charging infrastructure in Japan - a stochastic modeling
analysis", International Journal of Electrical Power and Energy , Elsevier, under review (submitted
18. February 2016.)
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3 Villamos autók számára létesítendő töltőállomásokba
szükséges töltőfejek számának sorbanállás-elméleti vizsgálata
Az előző fejezetben ismertettem egy, a villamos autók számára létesítendő töltőállomások méretezésére
szolgáló numerikus eljárást. Nyilvánvaló, hogy ilyen részletességű modell esetén hosszú futási idővel
számolhatunk, ugyanakkor a töltőállomás méretezéséhez a járművek mozgásának leképezésére nincs
szükség, elegendő csupán a beérkezési forgalomstatisztikát és a járművek töltöttségére vonatkozó
statisztikát figyelembe venni. A modell nagyon sok bemenő paraméterrel dolgozik, mint például a vizsgált
járműflotta összetétele, mozgási statisztikák, vezetési szokások, stb. Ennél egyszerűbb, könnyebben
paraméterezhető modell segítségével is meg lehet becsülni a töltőállomásba szükséges töltők számát. A
következőkben ezen kívánalmaknak megfelelően két, a sorbanállás-elmélet matematikai módszereit
használó forgalmi modellt mutatok be, amelyek segítségével a töltőállomásba szükséges töltők száma
megbecsülhető. A modelleket gyorstöltőkre, illetve akkumulátorcserélős töltőállomásokra készítettem el,
de át lehet azokat paraméterezni lassú töltőkkel ellátott állomások vizsgálatára is.

3.1 Az M/M/c/N modellel és a sztochasztikus szimulációval kapott
eredmények összehasonlítása
Az elsőként vizsgált modell a szakirodalomban töltőállomások sztochasztikus modellezésére szinte
kizárólagosan alkalmazott M/M/c sorbanállási rendszer. Az elnevezésben szereplő betűk az ún. Kendallféle jelölésrendszert követik, amely szerint egy sorbanállási rendszert az /C//D// jelöléssel [95]
adhatunk meg, ahol
•
•
•
•
•
•

 a beérkezési időközök eloszlásfüggvénye;
C a kiszolgálási idő eloszlásfüggvénye;
 a kiszolgálók száma;
D a rendszer befogadóképessége, azaz a kiszolgálóegységben és a várakozási sorban tartózkodó
igények maximális száma;
 az igényforrás számossága;
 pedig azt jelöli, hogy a kiszolgálás  elv szerint történik.

3.1.1 Az M/M/c/N szimuláció

Az M/M/c/N egy sorbanállási modell, ahol a Kendall-féle jelölésrendszernek megfelelően feltételezzük,
hogy az igények érkezése, valamint kiszolgálása Poisson-folyamatot alkot, a töltők száma , a
töltőállomáson található parkolóhelyek száma pedig E.

83. ábra: A beérkező igények száma a szimuláció során

A modellhez szükséges bemeneti adatokat - más adatforrás nem állván rendelkezésemre - az előző
fejezetben ismertetett, a MATLAB-ban elkészített sztochasztikus modellt felhasználva állapítottam meg. A
beérkezési intenzitást az 5 perces bontásban a töltőállomásra érkező autók számaként definiáltam, s
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egyszerűen az igények megszámlálásával határoztam meg. Természetesen a probléma sztochasztikus
természete miatt minden futtatással más eredményt fogunk kapni, de ha nagy mintaszámmal dolgozunk,
akkor az kellően reprezentatív lesz a további vizsgálatokhoz. Ennek érdekében 100 autóra, 40 napnyi
időtartamra futtattam a szimulációt, 25 gyorstöltőt feltételezve, ami a korábbi tapasztalatok szerint
elegendő ahhoz, hogy ne alakuljon ki várakozás a töltőállomáson. A futtatás eredményét a 83. ábra
mutatja. Látható, hogy az egy szimulációs időlépés alatt beérkező igények maximális száma 13. Ebből a
diagramból hisztogram készíthető, ami az egyes érkezésekhez tartozó autószámot mutatja.
A 84. ábra már a százalékokra átszámított beérkező igényeket mutatja, ahol az alap a járművek összes
száma.

84. ábra: Hisztogram a beérkező igényekről

Az első lépés annak megvizsgálása, hogy a beérkezés vajon Poisson-folyamatot alkot-e. Ez így van, ha a
fenti mintasor Poisson-eloszlást követ.

85. ábra: Diszkrét eloszlások illesztése az adatsorra

Statisztikai módszerek segítségével (Phearson-féle khi-négyzet próba) meg lehet vizsgálni, hogy ez
teljesül-e: a hipotézisvizsgálattal 95%-os szinten a nullhipotézist elvetjük, vagyis a mintasor nem Poissoneloszlású. A vizsgálatot a MATLAB chi2gof utasításával végeztem. Hogy képet kapjunk az illesztés
jóságáról, a MATLAB-hoz írt allfitdist függvénnyel [96] elvégeztem a diszkrét eloszlások illesztését a
mintasorunkra, s eredményül a 85. ábrát kaptam. Látható, hogy a negatív binomiális eloszlás jobban
illeszkedik a mintasorra, mint a Poisson-eloszlás.
3.1.1.1

M/M/c/N modell illesztése

Azt tehát már látjuk, hogy az M/M/c/N modell nem illeszthető pontosan az adatsorra, azonban érdemes
megvizsgálni, hogy milyen eltérést ad a sztochasztikus szimulációval kapott eredményekhez képest. Ennek
érdekében meg kell határozni a  beérkezési intenzitást, valamint a kiszolgálás µ intenzitását.
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86. ábra: A kiszolgálás vizsgálata: hány időlépésig töltenek a járművek

A beérkezési intenzitás esetén kézenfekvő lehet az illesztett Poisson-eloszlás paraméterének
felhasználása: ez λ = 2,317-nek adódott, vagyis egy 5 perces időintervallumban (ez a szimulációs
időlépés) 2,317 autó érkezik be. Ez egy átlagértéknek tekinthető, a worst case esetben ennél
természetesen több jármű érkezik.

87. ábra: A kiszolgálás vizsgálata: hány időlépésig töltenek a járművek, hisztogram

A következő lépés a kiszolgálási intenzitás meghatározása. Itt az előzőtől eltérő megközelítést kell
alkalmazni: azt határoztam meg, hogy egy jármű mennyi időt tölt el a töltőállomáson. Ennek érdekében
megvizsgáltam az egyes járművekre vonatkozó SOC görbéket, s ahol töltés van, ott nyilvántartottam az
időtartamot. A MATLAB-ban megvalósított összegezés eredményeként a 86. ábrát kaptam (a diagram a
szükséges időlépések számát mutatja, tehát az értékeket 5-tel megszorozva kapunk percben mért
értékeket). A kapott eredményekre szintén rajzolható hisztogram a 87. ábra szerint. Látható, hogy
gyakorlatilag 5 időlépés, vagyis 25 perc alatt feltöltenek a járművek. A kapott adatsorból láthatjuk, hogy ez
sem Poisson-eloszlású, tehát az M/M/c/N modell alkalmazásának jogossága itt is megkérdőjelezhető (erre
a szakirodalmi bevezetőben már utaltam). Tegyük fel mindazonáltal, hogy Poisson-eloszlással lehet

közelíteni az adatsort, ekkor μ = #.

A kapott intenzitásértékeket felhasználva, E = 40 férőhelyet feltételezve a számítások a 88. ábrán látható
eredményeket adják. A modell a következő összefüggéseket használja [95]:
F=

az átlagos sorhossz, ahol
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Az átlagos várakozási időt az átlagos sorhosszból a Little-törvény alapján számíthatjuk ki:
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88. ábra: M/M/c/N modellel kapott eredmények, sorhossz a töltők számának függvényében

A kapott diagramok alapján láthatjuk, hogy adott gyorstöltő-szám esetén hány autónak kell várakoznia
azért, mert esetlegesen nincs elég töltőkapacitás. Az így kapott eredményeket hasonlítom össze a
következő fejezetben a sztochasztikus szimulációval kapott eredményekkel.

3.1.2 A sztochasztikus szimulációval kapott eredmények
A sztochasztikus szimuláció során is meghatározhatjuk, hogy az igények kiszolgálására hány töltő
szükséges. Az összehasonlíthatóság végett itt is csak gyorstöltőket tételeztem fel. A szimuláció úgy
történt, hogy beállítottam egy töltőszámot, végigfuttattam a szimulációt, s meghatároztam, hogy mennyi
volt a maximálisan várakozó autók száma (korábbi futtatásokból tudjuk, hogy ez a szám csak rövid ideig áll
fenn, az idő nagy részében nem kell ennyi autónak várakoznia). Az eredményeket a 89. ábra mutatja.
Összehasonlítva a kapott eredményt az M/M/c/N modell hasonló, 88. ábra szerinti eredményével,
láthatjuk, hogy az M/M/c/N modell a szükséges töltők számát alábecsüli (pl. 15 töltő az M/M/c/N modell
szerint már elég, míg a sztochasztikus modell szerint nem). Mindezek tükrében, a futtatásokat többször is
elvégezve azt mondhatjuk, hogy az M/M/c/N modell nem írja le pontosan a villamos autók töltési
viselkedését, így vagy a sztochasztikus modellt alkalmazzuk, vagy az M/M/c/N modellnél jobb, sorbanállási
eszközöket használó modellt készítünk. A disszertációban mindkét lehetőséget megvizsgáltam: a
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következő, 3.2 fejezetben ismertetek egy, az M/M/c modellnél általánosabb, pontosabb illesztést
lehetővé tevő modellt a töltőállomások sztochasztikus modellezésére.

89. ábra: A sztochasztikus modellel kapott eredmények, sorhossz a töltők számának függvényében

3.2 Villamos autó töltőállomások modellezése MAP(2)/MAP(2)/c /N
folyamat segítségével
Láttuk tehát, hogy az M/M/c/N modell nem megfelelő a villamos autók számára létesítendő
töltőállomások méretezésére, mert a beérkezés és a kiszolgálás egyike sem alkot Poisson-folyamatot, s
emiatt a szükséges töltőszámot - a számítások tanulsága szerint - alulbecslik. Mindezek miatt egy
pontosabb, jobban paraméterezhető modell szükséges: ez a MAP modell. A MAP betűszó a Markov
érkezési folyamat (Markov arrival process) rövidítése. A Markov érkezési folyamat egy olyan egyszerű
pontfolyamat, amelynek érkezéseit egy folytonos idejű Markov-folyamat befolyásolja. Tekintsünk egy
sztochasztikus folyamatot [97]:
IJE24, K24L:  ≥ 0M

ahol E24 a 20, 4 intervallumban történő érkezések számát, míg K24 a  időpontban a folyamat fázisát
jelöli. Itt K24 egy folytonos idejű Markov-folyamat egy véges, N elemű állapottéren, E24 pedig egy K24től függő sztochasztikus folyamat. Az JE2∙4, K2∙4L együttes sztochasztikus folyamat egy folytonos idejű
Markov-folyamat lesz az A2, 4:  ≥ 0 , 1 ≤  ≤ NB állapottéren, az alábbi definíció szerint. Osszuk fel az
A2, 4:  ≥ 0 , 1 ≤  ≤ NB állapotteret részhalmazokra:
24 = A2, 14, 2, 24, … , 2, N4B

ahol  nemnegatív egész. Ekkor legyen F mátrix az JE2∙4, K2∙4L folyamat infinitezimális generátormátrixa
az alábbi definícióval:

0
F=O
0
⋮

ahol
•
•
•
•



0
⋮

0 0
 0
P
 
0 ⋱

 és  N3N-es mátrixok,
 ≥ 0,
 , ≥ 0 , 1 ≤ ≠  ≤ N és  , ≤ 0 , 1 ≤ ≤ N,
 =  +  minden sorösszege 0.

Szemléletesen arról van szó, hogy a K2∙4 folytonos idejű Markov-folyamat infinitezimális generátormátrixa
. Ez a mátrix bomlik fel két mátrix összegére. Ezek közül a  mátrix tartalmazza azokat az állapotátmeneteket, ahol nem történik érkezés, míg  mátrix adja meg a feltételes Poisson-folyamatok érkezési
intenzitását, amikor is nem vált állapotot a K2∙4 folyamat, de érkezés történik [97].
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A modellezési lépésekben, a modell kialakításában és a számításokban nyújtott segítségét ezúton is
szeretném megköszönni Dr. Telek Miklósnak.

3.2.1 A modell felépítése
A beérkezést a másodrendű, ún. MAP(2) modellel közelítem, mert ezzel könnyen végezhető numerikus
szimuláció és van kanonikus reprezentációja is [98], mégpedig a következő alakban:
 = Q

 = Q

−
0

21 − 4 ∙ 
R
−

∙ 
21 − '4 ∙ 

0
R
' ∙ 

tehát 2x2-es mátrixokat használunk. Egy másik, az előbbihez hasonló kanonikus alak is megadható, ha az
alapul vett mintasor korrelációja negatív:
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R
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A mátrixokban szereplő  és  rátákat, és ' valószínűségeket jelentenek. A MAP(2) folyamatábráját a
szimulációval foglalkozó részben, a 92. ábrán adom meg.
Az illesztés során ezen kanonikus alakok közül az elsőt használom (a második negatív korreláció esetén
alkalmazható, nekünk pedig - ahogy a későbbiekben látni fogjuk - pozitív korrelációnk van): a feladat a
mátrixban szereplő ismeretlenek meghatározása. A beérkezési folyamatot így közelíteni tudjuk.
A kiszolgálás esetében a korábbi futtatások eredményeképpen láttuk, hogy gyakorlatilag egy
determinisztikus folyamatról van szó, 5, ritkább esetben 6 időegység (vagyis 25-30 perc) alatt a járművek
feltöltenek. Így az ebben a fejezetben bemutatandó példában a számítási egyszerűség miatt eltekintettem
a kiszolgálási folyamat MAP modellezésétől és azt determinisztikusnak vettem fel. Természetesen ettől
eltérő bemeneti adatsor esetén a kiszolgálási folyamatra is illeszthető egy megfelelő MAP.
A következőkben az illesztési eljárás lépéseit mutatom be egy példán keresztül.

3.2.2 A mintasor korrelációjának vizsgálata
A használt mintasor esetében szükséges megvizsgálni, hogy korrelált-e, ennek függvényében dönthetünk
ugyanis az alkalmazandó kanonikus alakról. Korrelálatlan esetben egyszerűsítésre van lehetőség a 
mátrixban, ilyenkor ugyanis ' = 0 (indoklását lásd [98]-ban).

90. ábra: A beérkező igények adatsorára vonatkozó korrelációs együttható értéke különböző lag-ekre

A MATLAB beépített autocorr függvénye segítségével elvégezve a korrelációszámítást különböző lag-ekre
a 90. ábra szerinti eredményt kaptam. A modellezéshez lag-1 korrelációt használtam: ez az 3 , 3 , … , 3%
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mintasor első E − 1 tagjának és ugyanezen mintasor következő E − 1 tagjának (3 , 3 , … , 3% ) a
korrelációja [99]:
GS =

∑%
' J3 − 3T  L ∙ J3 − 3T  L

%
U∑%
' J3 − 3T  L ∙ ∑'J3 − 3T  L




ahol 3T az első, 3T pedig az utolsó E − 1 minta átlaga. Lag-1 korreláció esetén a példabeli mintasor
korrelációja 0,2443. A mintasor tehát korrelált, így nincs egyszerűsödés a  mátrixban.

A következőkben egy általános megoldási módszert mutatok egy konkrét példán keresztül, de a számítási
lépések természetesen tetszőleges esetben ugyanígy alkalmazhatók.

3.2.3 A MAP(2) kanonikus alak paramétereinek meghatározása

91. ábra: A beérkező igényekre vonatkozó hisztogram

A kanonikus alakban szereplő paraméterek meghatározásához először meg kell állapítanunk, hogy a
beérkező igények száma hogyan alakult egy időosztás alatt. Ezt a 91. ábrán látható, a 84. ábrán már látott
hisztogram mutatja példánkban. Az ábra azt mutatja, hogy az összes beérkezés során (a példában 11521
érkezés volt) hány százalékban érkezik egy időosztás alatt (a konkrét időponttól függetlenül) 0, 1, 2, ...
számú autó a töltőállomásra. Például 2525db olyan eset van, amikor 1 jármű érkezik egy intervallumban:
ez tehát kb. 22%-os valószínűséggel következik be. Látható, hogy annak a valószínűsége, hogy egyszerre
13 jármű érkezzen be, már nagyon kicsi (mindössze 1 ilyen eset fordult elő a szimuláció során), 13-nál
több jármű pedig nem érkezett egyszerre tölteni.
A darabszámra átváltott hisztogramból állítsuk elő a következő -transzformált polinomot [100]:
24 = H  ∙  

ahol a  értékek valószínűségek; azt jelölik, hogy mi a valószínűsége, hogy egy időosztás alatt
jármű érkezik tölteni. A példánkban tehát a polinom a következőképpen néz ki:


1
∙ 2 +   + 3 + 7 + 21 ( + 63 ) +149 * + 383 + + 765 # +
11521
+1326 , + 2023  + 2393  + 2525 + 18614

darab

24 =

A Markov érkezési folyamat (MAP) esetén a beérkező igények eloszlását a következő polinommal
határozhatjuk meg [100]:

ahol

2∆, 4 =  ∙  -బ -భ∙.∙∆ ∙ 

a beágyazott stacionárius eloszlás vektora,

 = 
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1
=V W
1
pedig egy összegző vektor. ∆-val az időosztás nagyságát jelöltem, a szimulációs példában ez 5 perc (a 
szimbólum helyett az egyenletekben inkább ∆-t használtam, de mindkettő a diszkrét időlépést jelzi).

Az illesztés során keressük a  és  mátrixokat (jobban mondva a bennük szereplő paramétereket) úgy,
hogy a -transzformált polinom és a MAP-ot leíró összefüggés megegyezzen. Mivel összesen 4
ismeretlenünk van ( , ',  , ), ezért az illesztéshez az első három momentumot kell kiszámolni, mind a
polinom, mind a MAP vonatkozásában  = 1 esetén, továbbá a korrelációra vonatkozó összefüggést és
ezeket egyenlővé téve a kapott négy ismeretlenes egyenletrendszert megoldani.
Az 24 polinomból számított momentumok

Az egyszerűbb rész a polinomból számított momentumok meghatározása: a  szerinti deriválást
háromszor egymás után elvégezve, majd  = 1 helyettesítéssel élve ezek az értékek a példában rendre:
3.2.3.1

•

első momentum: . 24|.' = 2,315


మ

•

második momentum:

•

harmadik momentum:

24|.' = 6,2644

. మ
య

. య

24|.' = 18,2198

3.2.4 A MAP(2) kanonikus alakjában szereplő paraméterek meghatározása

A nehezebbik lépés a MAP(2) kanonikus alakjában (a  és  mátrixok) paramétereinek meghatározása.
Ehhez a lépéshez ugyanis a definíciós összefüggésben szereplő, mátrix-exponenciális függvényt kell 
szerint háromszor egymás után deriválni, majd  = 1 helyettesítéssel élni (ezzel meghatározzuk a
faktoriális momentumokat), s a kapott három egyenletet a polinom deriválásával kapott értékekkel
egyenlővé tenni, s a korrelációra vonatkozó összefüggéssel kiegészített egyenletrendszert a négy
ismeretlenre megoldani. Elméletben ez a lépés kivitelezhető, a gyakorlatban azonban a MATLAB és a
Wolfram Mathematica sem képes a számítás elvégzésére a kiadódó bonyolult, exponenciális tagokat is
tartalmazó egyenletek miatt, ezért további egyszerűsítő átalakításokkal kellett élni. A következőkben az
első deriváltra adom meg a számítás részletes lépéseit, a második és a harmadik deriváltra csak a
végeredményt ismertetem, a részletes levezetést az F4 függelékben közlöm.
A  szerinti deriválás miatt a 2∆, 4 összefüggésből számunkra most csak az  -బ -భ∙.∙∆ tag érdekes,
szeretnénk tehát meghatározni ennek a függvénynek a deriváltját a  = 1 helyen:
3.2.4.1

Az első derivált

!  - - ∙.∙∆
 బ భ
Y.'
!

A Taylor-soros átírásból:

! - - ∙.∙∆
!
∆
∆ !
 బ భ
=
H ∙ 2 +  ∙ 4 = H ∙ 2 +  ∙ 4
!
!
!
! !
/

/

'

'

Mivel most mátrixokkal dolgozunk, figyelembe kell venni, hogy a szorzások sorrendjét nem cserélhetjük
fel, így a hatványsort szét kell bontanunk:
H
/

'

∆ !
!
∆
∙ 2 +  ∙ 4 =
Z1 + ∆ ∙ 2 +  ∙ 4 + ∙ 2 +  ∙ 4 + ⋯ [
! !
!
2!

A deriválást elvégezve például a harmadfokú tagra azt látjuk, hogy egy olyan összeget kapunk, amelynek
minden tagja
2 +  ∙ 4 ∙  ∙ 2 +  ∙ 4

alakú, vagyis az első derivált a következővel egyenlő:
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A kiindulási összefüggés szerint az így kapott mátrixot balról az  vektorral, jobbról az  összegző
vektorral kell még megszorozni, vagyis
'

'

2, 4 =  ∙  -బ-భ∙.∙ ∙  =

∆
=  ∙ H ∙ H2 +  ∙ 4  ∙ 2 +  ∙ 4
!


/

'
/

= ∙H
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∆
∙ H2 +  4  ∙ 2 +  4
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∙

Y.' ∙  =

Tudjuk ugyanakkor, hogy az  vektor tulajdonsága a következő:
'

'

 ∙ 2 +  4 = 0

Azt is tudjuk továbbá (következik a  ill.  mátrixok szerkezetéből), hogy
2 +  4 ∙  = 0

Mindez azt jelenti, hogy a 2∆, 4-re kapott fenti összefüggésben a  = 1 helyettesítést követően a bal
oldali 2 +  4 hatvány az -val balról szorzás miatt csak akkor nem lesz 0, ha a  = 0 (ilyenkor ugyanis
egy egységmátrixot ad a hatvány). A második szumma így el fog tűnni. Hasonlóképpen, a jobbról -gyel
való szorzás, annak fentebb említett tulajdonságai miatt a teljes szummát kinullázza, kivéve az −  −
1 = 0 esetet. Az előbb már láttuk, hogy  = 0, amiből − 1 = 0 következik (amiből = 1). Ez azonban
azt jelenti, hogy az első szumma is eltűnik, így az első deriváltra kapott, egyszerűsített kifejezés a
következő:
! 
2∆, 4|.' =  ∙ ∆ ∙  ∙ 
!

A kapott összefüggés sokkal egyszerűbb, mint a nyers erő módszerrel kapható, a -t is tartalmazó mátrixexponenciális függvény, így a MATLAB is könnyebben tudja számolni.
3.2.4.2

A második derivált

Az első deriváltnál látott összefüggések alapján, s az F4.1 függelékben bemutatott számítás alapján a
második derivált a következő alakú:

 ∙ !  -బ-భ∙.∙∆ \
∙=
! 
.'

∆
∆
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2 ∙ ∆4
∆
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3.2.4.3

A harmadik derivált

A második deriváltnál látottakhoz hasonlóan, az F4.2 függelékben bemutatott számítás alapján a harmadik
derivált a következő alakú:
 ∙  ∙ ^

=  ∙  ∙ ^

0 ∙ H
/

∆&
0
∙ `& ∙ ` ∙ Q  R ∙  ∙  =
^
!

0 ∙ Z 0భ∙∆ − ^, − ` ∙ ∆ −
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2` ∙ ∆4
0
[ ∙ ` ∙ Q  R ∙  ∙ 
^
2!

Ez a kifejezés még - a sokszoros szummázás következményeként - 3!-sal meg van szorozva; ezt nem írtam
ki az előzőekben részletesen. Továbbá ki kell számolnunk a szummában szereplő megfelelő tagokat. A
mátrix egyszerű szerkezete miatt elegendő a jobb felső blokkal foglalkozni:
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 = 3, a  mátrix azonban − 24-edik hatványon van, ezért  legalább első hatványon biztosan
lesz, tehát plusz tagok nem jönnek be. Mivel a  mátrix nem invertálható, ezért közvetlenül nem
bővíthetünk   ∙   -vel, viszont a 2 −  ∙ 4 mátrix már invertálható (lásd F6 függelék), az
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A kapott összefüggésekből tehát a harmadik deriváltra vonatkozó képletünket is megkaptuk. Fontos, hogy
az egész kifejezés - ahogy korábban említettem - még 3!-sal meg van szorozva, amit az előzőekben nem
írtam ki részleteiben.
3.2.4.4

A korreláció számítása

A korreláció számítására vonatkozó képlet levezetését az F5 függelékben adom meg, itt csak a végső, a
számítások során is használt összefüggést ismertetem:
 =
=
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3.2.4.5

A paraméterek kiszámítása

A fenti összefüggések segítségével meghatározott deriváltakat a korábban meghatározott polinomra kell
illeszteni. Az illesztést a MATLAB fsolve parancsával végeztem, illetve az állapottér kimerítő keresésével
próbálkoztam. Egy lehetséges megoldás a következő:
•
•
•
•

= 0,2971
' = 0,6762
 = 0,3196
 = 0,9861

Ezek a megoldások teljesítik a MAP(2) kanonikus alakjára elvárt alábbi követelményeket [98]:
•
•
•

0 <  ≤  ,
0 < < 1,
0 < ' < 1.

A kapott paraméterekkel ismételten kiszámítva az egyes momentumokat és a korrelációt a kiindulási
értékeket kapjuk vissza, így önellenőrzést tudunk végezni a megtalált megoldás jóságára.

3.2.5 Szimuláció a kapott paraméterek segítségével
A kapott paraméterek segítségével a folyamatot szimulálhatjuk a 92. ábra felhasználásával. A 92. ábra
mutatja az első kanonikus alakra vonatkozó MAP(2)-nek megfelelő átmeneteket a háttér Markov-láncban
(az átmenetek tehát a  és  mátrixoknak megfelelően lettek felvéve).
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A 92. ábra szerint két fázist különböztethetünk meg: 1-et és 2-t. A kiindulási paramétert az  vektornak
megfelelően sorsoltam ki, majd nagy lépésszámú futtatást végeztem a következők szerint: a 92. ábra
szerinti paraméterekkel minden lépésben exponenciális eloszlású véletlen számokat sorsolok ki, amelyek
azt adják meg, hogy az adott átmenet mennyi idő alatt következik be. Az 1-es fázisból indulva kétféle
esemény történhet: maradunk ugyanazon a szinten, de átlépünk a 2 fázisba, vagy szintet lépünk és az 1-es
fázisba kerülünk. Az fog bekövetkezni, amelyikhez kisebb számot sorsoltunk ki. A 2-es fázisból
hasonlóképpen két esemény következhet be. Amikor az adott szintről átugrunk a következőre, akkor egy
érkezés történt: ennek időpontját tehát a kisorsolt szám segítségével határozhatjuk meg (ha az adott
szimulációs időlépés kezdetén az idő c volt, akkor az érkezés időpontja c + c , = A1,3B, az 1-esből a 2es fázisba történő ugráskor ugyanis nem történik érkezés). A szimuláció segítségével így egy olyan
adatsort kapunk, amelyben minden adatpont egy-egy érkezési pillanathoz tartozó időbélyeget tartalmaz,
ha nem volt érkezés, akkor pedig 0-t.
92. ábra: Az alkalmazott MAP(2) folyamatábrája

93. ábra: Az illesztett folyamatot leíró hisztogram (lépésszám: 100000)

A MAP újrajátszásával a töltőállomásra való beérkezésre egy újabb hisztogramot (93. ábra) kapunk, amely
tehát a MAP(2) illesztés által a beérkezést leíró folyamatot adja meg. A hisztogram nagy lépésszám esetén
jól közelíti a kiindulásit (94. ábra). A két hisztogram közötti eltérést a 95. ábra mutatja meg: ez nem
százalékos eltérés, hanem egyszerűen a két diagram különbsége. A hasonlóságot különböző
távolságmetrikák számításával is ki lehet mutatni [101]: egyszerű euklideszi távolságmetrikát felhasználva
a MATLAB pdist2 függvényével a kiindulási és a szimulációval kapott hisztogram közötti eltérés 0,0138
nagyságú. A távolságmetrika 0 és 1 közötti eredményt ad, ahol a 0 a teljes egyezést jelzi: a kapott
hisztogram tehát jól közelíti a kiindulásit. Hasonlóképpen, kiszámíthatjuk a Hellinger távolságot is (ami
szoros kapcsolatban van a Bhattacharyya távolsággal, amit diszkrét sűrűségfüggvények közötti távolság
mérésére lehet használni [101]) a
72, 54 =

√2
1

∙ eHJ1 − 15 L



'

összefüggéssel, ahol  és 5 a megfelelő hisztogramok,  és 5 pedig ezen hisztogram egyes értékei. A
számítást MATLAB-bal elvégezve 0,0223-at kaptam eredményül; a 0 most is a teljes egyezést jelzi.
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94. ábra: Az kiindulási hisztogram

95. ábra: Eltérés az illesztett és a kiindulási hisztogram között

Az ellenőrzésre azonban leginkább azt használhatjuk fel, hogy a MAP-pal szimulált folyamatra is
kiszámítjuk a kiindulási adatsor esetén korábban meghatározott momentumokat, s megvizsgáljuk, hogy
ezek mennyire térnek el a kívánt értékektől. 100000 lépésszám esetén, többszöri (40db) futtatással a 9698. ábrákon látható eltéréseket kaptam.

96. ábra: Eltérés az első momentum esetén a tényleges és az illesztett értékek között

65

Villamos autók számára létesítendő töltőállomásokba szükséges töltőfejek számának sorbanállás-elméleti
vizsgálata
Az első momentum esetén a tényleges és az illesztéssel kapott értékek közötti eltérés átlaga 5,8 ∙ 10, , a
szórása 0,0113. A második momentumra hasonlóképpen (lásd 97. ábra), a tényleges és az illesztéssel
kapott értékek közötti eltérés átlaga 0,0067, a szórása 0,0537.

97. ábra: Eltérés a második momentum esetén a tényleges és az illesztett értékek között

Végül a harmadik momentum esetén (98. ábra):

98. ábra: Eltérés a harmadik momentum esetén a tényleges és az illesztett értékek között

A harmadik momentum esetén a tényleges és az illesztéssel kapott értékek közötti eltérés átlaga 8,4 ∙ 10, , a szórása 0,2689. Láthatóan a harmadik momentum már kevésbé pontosan adja vissza a
kiindulási értéket, mint az első momentum, de még meglehetősen jó az egyezés. Az eltérések sokszori
futtatás esetén a kapott statisztikai mutatóknak megfelelően kioltják egymást.

3.2.6 A kiszolgálás modellezése
A beérkezés leképezése az előző részben látottak alapján bonyolult algoritmussal történt. A kiszolgálás
esetében teljesen hasonlóan járhatunk el: megvizsgáljuk, hogy milyen hisztogramot követ a kiszolgálást
leíró mintasor, majd erre eloszlást illesztünk. A taxik modellezésekor azonban a fentinél egyszerűbb
modell is elegendő, hiszen a kiszolgálási időtartamot leíró hisztogram egyszerűbb szerkezetű (lásd 99.
ábra).
Az adatok elemzésével azt mondhatjuk, hogy példánkban a taxik 5-6 időlépést (vagyis 25-30 percet)
töltenek; nagyszámú szimuláció eredményeképp azt a megállapítást tehetjük, hogy a kiszolgálási idő ezen
két érték kivételével nem vesz fel más értéket. Természetesen az eredmények pontosításához
elengedhetetlen a kiindulási modell pontosítása is, az ugyanis még tartalmaz egy olyan egyszerűsítést,
hogy a járművek a töltőállomásra beérkezésig csak egyetlen időlépésnyit utaznak, így mindegyik jármű
akkumulátorának nagyjából ugyanolyan a töltöttségi szintje a töltőállomásra érkezéskor. Ezen érték
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módosításával a kiszolgáláshoz szükséges időlépés értékére is pontosabb számot kapunk: a cél azonban
most az eredeti modellel való összevetés, így a megadott paraméterekkel dolgozhatunk. A MAP
illesztéssel kapott modell tetszőlegesen paraméterezhető, így pontosabb adatok birtokában azokat fogjuk
tudni figyelembe venni.

99. ábra: A kiszolgálás időtartamát leíró hisztogram

A 99. ábrán látható hisztogram ismeretében egy egyszerűsítéssel élhetünk tehát: mivel csak két érték
közül kell választani, ezért a modell illesztése helyett egyszerű sorsolással határozhatjuk meg, hogy
mennyi ideig tartson a töltés. A sorsolás során a hisztogram alapján választjuk ki, hogy melyik időtartamot
milyen valószínűséggel választjuk ki: ezáltal a kiszolgálás MAP(2) helyett G (general) lesz a példában.

3.2.7 A MAP(2)/G/c folyamat szimulációja
A szimuláció során a következők szerint jártam el: az érkezési folyamatot a MAP(2) illesztett folyamat írja
le, ennek megfelelően egy beérkezési adatsort kapunk, amit egy vektorban tárolok. Mivel 5 perces
időközönként szeretnénk a szimulációt végezni, a beérkezési adatsorra meghatározom, hogy 5 perces
bontásban hányadik időintervallumban történt az adott érkezés.
A szimuláció során minden töltőre két indexet vettem fel: az első index a töltő foglaltságát mutatja (0 vagy
1 értékű), a második pedig azt, hogy töltés esetén hány időegység múlva szabadul fel az adott töltő. Ha a
töltő foglalt, akkor a következő időegységre ez az előbbi érték 1-gyel csökken, amíg el nem éri a 0-t: ekkor
a töltő felszabadult, s új igényt lehet hozzárendelni (feltéve, hogy van igény). Természetesen, ha nincs
elegendő számú szabad töltő, akkor az érkező járművek feltorlódnak, várakozási sor alakul ki. A kiszolgálás
FCFS elvű, tehát a sorban legelöl álló járművet szolgáljuk ki töltő felszabadulása esetén, a közben
esetlegesen érkező igények pedig a várakozási sor végére kerülnek. Ha egy jármű töltőhöz jutott, a
kiszolgálási időre meghatározott hisztogram alapján hozzárendelünk egy töltési időt: ennyi ideig fog a
jármű a töltőállomáson tartózkodni, majd a töltés végeztével felszabadul a töltő, a korábbiakban
ismertetett módon.
Ha van szabad töltő egy igény beérkezésekor, akkor az algoritmus ehhez hozzárendeli az érkező autót.
Természetesen előfordulhat, hogy egyszerre több jármű is beérkezik, ilyenkor a töltőket sorba rendezzük,
s mindig a legelső nem foglalt töltőhöz rendeljük hozzá a beérkező igényt. Ez azt fogja eredményezni, hogy
a sorba rendezett töltők közül az elöl lévők kihasználtsága magas lesz, míg a hátul lévőké alacsony:
vizsgálatunk szempontjából ez lényegtelen, ugyanakkor véletlen töltőválasztással ez a kérdés is
megoldható.
Az algoritmus tehát nem monitorozza az egyes járműveket, a járművek számától függetlenül
alkalmazható. A modell segítségével azt vizsgáltam meg, hogy a töltőfejek számának függvényében
hogyan alakul a várakozó autók száma (101. ábra). Egy konkrét futtatás eredményére mutat példát a 100.
ábra.
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100. ábra: A várakozó autók száma egy szimuláció során

101. ábra: A várakozó autók száma a töltőszám függvényében

102. ábra: A várakozó autók száma a töltőszám függvényében, részletes

A várakozó autók számán a szimuláció során előforduló legnagyobb autószámot értem, s a véletlen
számok alkalmazása miatt a szimulációt 100-szor futtattam, s ez alapján kaptam a 101. ábrát, amely tehát
a bizonytalanságokat is megjeleníti. Látható, hogy a töltők számának növelésével a várakozó autók száma
csökken (nyilvánvalóan a kevés töltő esetén adódó értékek irreálisan nagyok). Az ábra vége nehezen
látható, így ebbe, mint a gyakorlat számára releváns részbe belenagyítva mutatja a kapott eredményeket
a 102. ábra. Az ábra alapján láthatjuk, hogy a várakozó járművek száma a töltőszám függvényében
meglehetősen nagy szórást mutat: ennek alapján a szükséges töltőszámot nehéz meghatározni. Ha
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azonban előírunk egy határértéket (pl. 5 db), amennyinél több járművet nem szeretnénk, ha várakozna,
akkor már pontosabb becslés adható.

3.3 Összefoglalás, tézisek

Várakozó autók maximális száma

A bemutatott MAP modellt összehasonlítva a várakozó autók számára a sztochasztikus módszerrel kapott
eredményekkel láthatjuk, hogy a közelítés jó. A "ne legyen várakozó jármű" kritériumhoz szükséges
töltőszámot a MAP modell ugyanúgy megadja, mint a 2. fejezetben bemutatott sztochasztikus modell.
Összehasonlíthatjuk a kapott eredményeket úgy is, hogy milyen eltérés van a két modell által az egyes
töltőszámokra adott értékek átlaga között (lásd 103. ábra). Látható, hogy kis töltőszámok esetén az
illesztett modell rendre alulbecsli a várakozó autók számát, a töltőszám növelésével, s így a várakozó
autók számának csökkenésével azonban a becslés pontossá válik.
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103. ábra: A várakozó autók átlagos száma a töltőszám függvényében a kiindulási és az illesztésekkel kapott
esetben, 100 futtatással

Szükséges töltők száma

Az M/M/c/N modell ezzel összehasonlítva pontatlan eredményt ad (természetesen a paraméterek
megfelelő megválasztásától nagyban függ a modell pontossága. Esetünkben a bemeneti adatsorra
végeztem illesztést, a meghatározott paraméterek tehát a legjobb illeszkedéshez tartoznak), ahogyan azt
a 103. ábra is mutatja.
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104. ábra: Skálainvariancia vizsgálata adott számú jármű kiszolgálásához szükséges töltőfejek száma esetén

A szimulációs eredmények egyúttal azt is mutatják - bár a MAP modellből ez explicit módon nem
következtethető ki -, hogy 100 autó a szimulációs körülmények közötti ellátásához - feltéve, hogy
egyszerre 5-nél több várakozó autót nem szeretnénk - 17 gyorstöltőre van szükség. Ez 1:6 arányt jelent a
töltők és villamos autók arányában, ami nagy szám, összehasonlítva a [77] dokumentumban közölt 1:13
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aránnyal. Az eltérés oka - ahogy korábban is vizsgáltuk - az eltérő adatbázis lehet. A New York-i esetben
ráadásul közel 1,5-ször nagyobb akkumulátor-kapacitással számolnak, s az sincs meghatározva, hogy mit
tekintenek elláthatóságnak. A szimulációs eredmények azt is mutatják, hogy a probléma nem
skálainvariáns, tehát a villamos autók és az ellátásukhoz szükséges akkumulátortöltők számának
növekedése nem egyenesen arányos (104. ábra). Mindazonáltal a kapott eredmény jelzi, hogy az villamos
járművek elterjedéséhez szükséges az infrastruktúra kiépítettsége, s vice versa.
Mivel jelenleg nem nagy számban üzemelnek gyorstöltő-állomások a világban, Magyarországon pedig
egyáltalán nem, ezért nincsenek tapasztalatok a modell gyakorlati alkalmazásáról, alkalmazhatóságáról. A
Jedlik Ányos Cselekvési Terv keretében azonban, Magyarország villamos autókkal való átjárhatóságának
biztosítása érdekében töltőállomások telepítése van előirányozva; ezen töltőállomások tervezésekor a
modellt - megfelelő bemeneti adatok birtokában - fel lehet használni. A BME Villamos Energetika Tanszék
munkatársaként ezen távlati terv kidolgozásában részt veszek, a modell így várhatóan itt alkalmazásra fog
kerülni.
A kutatás eredményei alapján a következő tézist fogalmaztam meg:
II. tézis: Forgalomstatisztikai adatokat figyelembe véve kidolgoztam egy sorbanállási modellt a Markov
érkezési folyamatok matematikai modelljének segítségével a villamos autók töltésére szolgáló
töltőállomások méretezésének vizsgálatára. A szakirodalomban töltőállomások forgalmi modellezésére
használt M/M/c/N modellel szemben a javasolt MAP(2)/MAP(2)/c modell akkor is érvényes, ha az autók
töltőállomásra beérkezése, valamint a kiszolgálás nem alkot Poisson-folyamatot, így általános érvényűnek
tekinthető.
A fejezetben bemutatott kutatásokhoz kapcsolódó saját publikációk:
[S16] Farkas Csaba, Prikler László ,"Stochastic modelling of EV charging at charging stations",
International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ’12), Santiago de
Compostela, Spanyolország, 2012.03.28-2012.03.30.pp. 1-6.
[S17] Jayakrishnan Harikumaran, Vereczki György, Pavol Bauer, Farkas Csaba, "Comparison of Quick
Charge Technologies for Electric Vehicle Introduction in Netherlands", IECON 2012: 38th Annual
Conference on IEEE Industrial Electronics Society, Montreal, Canada, 2012.10.26-28.pp. 1-8.
[S18] Csaba Farkas, Gergely Szűcs, László Prikler, "Grid impacts of twin EV fast charging stations
placed alongside a motorway", 4th International Youth Conference on Energy (IYCE'13), Siófok,
Magyarország, 2013.06.06-2013.06.08., pp. 1-6.
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4 Feszültségletörések kiértékelése
A töltőberendezésekben
tőberendezésekben és a hálózatra csatlakozó további fogyasztói berendezésekben megjelenő, a
smart grid által megkövetelt fejlett elektronikai eszközök egyre érzékenyebbek lesznek a szolgáltatott
villamos energia minőségére, míg a folyamatos működésükkel szemben
szemben elvárt
e
megbízhatósági igény
növekszik. Mindez azt jelenti, hogy a szükséges infrastruktúra kialakításához szükség van olyan
mutatószámokra is, amelyek segítségével a smart grid hálózatot üzemeltető társaságok egyszerűen,
ugyanakkor pontosan és megbízhatóan
megbízhatóan tudják jellemezni a szolgáltatott feszültség minőségét.

4.1 Bevezetés
A villamosenergia-minőség,
minőség, mint gyűjtőfogalom egyik komponense a feszültségminőség. A
feszültségminőség megfelelősége a fogyasztói berendezések rendeltetésszerű működésének feltételeit
foglalja magába, és kiterjed a felharmonikusok, flicker, feszültségletörés,
feszültségletörés, túlfeszültség, a névleges
feszültség tartomány jellemzőkre. A feszültségminőségre mind a hálózat, mind a fogyasztó hatással van. A
villamosenergia-minőség
ség rendszerezését mutatja be a 105. ábra [102]. A mai elektronikus eszközök egyre
érzékenyebbek a szolgáltatott feszültség minőségére, melyet az MSZ EN 50160 szabvány határoz meg,
amely szabvány irányadó az áramszolgáltatók számára. A feszültségminőség egyik meghatározó tényezője
a feszültségletörések száma, időtartama és a maradó feszültség nagysága. Ahhoz, hogy egy
feszültségletörési eseményt jellemezni tudjunk,
tudju
a feszültség-idő
idő síkon kell elhelyeznünk, majd valamilyen
kiértékelési módszerrel (akár több módszer egyidejű alkalmazásával) meghatározni a veszélyességét
[102].

Villamos energia
minősége

VillamosenergiaVillamosenergia
szolgáltatás
minősége

A szolgáltatás
folyamatossága

Feszültség
minősége

Kereskedelmi
minőség

Hálózati
események

Zavart kibocsátó
fogyasztók

105. ábra: A villamosenergia-minőség komponensei

A ma használt kiértékelési módszerek azonban több szempontból is hiányosságokat mutatnak. A
disszertációban többek között ezeket a jellemzőket veszem sorra és mérési adatok birtokában teszek
javaslatot új kiértékelési módszerekre.

4.2 A feszültségletörések jellemzői
A következőkben röviden ismertetem
ismertet
a feszültség effektív értékének megfelelőségi feltételét az MSZ EN
50160 szabvány szerint.
A fogyasztók számára alapvető
alapvető fontosságú a csatlakozási ponton rendelkezésre álló feszültség nagysága és
frekvenciája. A fogyasztói áram a tápláló vezetéken átfolyva a vezetéken feszültségesést hoz létre, amely a
fogyasztói pont elhelyezkedésétől függően különböző értékű lehet, befolyásolva
befolyásolva ezzel a fogyasztó kapcsán
kialakuló feszültség nagyságát. A feszültség tehát a villamosenergia-hálózatok
villamosenergia hálózatok lokális jellemzője. Az időben
változó terhelések másrészről időben változó feszültségesést eredményeznek, így a feszültség értéke nem
csak helytől,
lytől, hanem időtől függő érték is. A feszültséget mérik pl. a fogyasztónál, az elszámolási
mérőhelynél, vagy a hálózat egyéb pontjain. Mivel a fogyasztó számára a kapcsainál rendelkezésre álló
feszültség nagysága a fontos, ebből a szempontból elegendő a feszültségek
feszültségek abszolút értékét figyelembe
venni. A mérőeszköz és a mérési módszer tekintetében az MSZ EN 61000-4-7,
61000 7, valamint az MSZ EN 50160
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szabványok a mértékadóak. A szabványok digitális mérőműszer esetére adják meg a mérési és kiértékelési
eljárást. Eszerint egymást követő 10 periódusnyi mért értékek effektív értékeinek négyzetes átlagát kell
képezni 3s időtartamra, majd a 3s-os effektív értékek négyzetes átlagát képezzük 10 perc időtartamra. A
mérést az év bármely időszakában egy hétig kell folyamatosan végezni és az egymást követő 10 perces
átlagokat tárolni kell. Így rendelkezésre áll a feszültség lassú változására szolgáló mérési eljárás, ami
alkalmas az áramszolgáltatói gyakorlatban alkalmazott statisztikai mutatók készítésére [102].
A feszültségletörés definícióját a következőképpen határozhatjuk meg: Az MSZ EN 50160 szabvány szerint
„a tápfeszültség hirtelen csökkenése az Uc megegyezéses feszültség 5%-a és 90%-a közötti értékre, amit
egy rövid időtartam után a feszültség visszaállása követ. A feszültségletörés szokásos ideje 10ms és 1 perc
között van.” [102] A mérés periódusonként történik fél periódus csúsztatással, tehát egy periódusnyi
időtartamú, de félperiódusonként csúsztatott ablakon keresztül vizsgáljuk a feszültség időfüggvényét és

ennek megfelelően 10ms-onként történik tárolás, vagyis az 01⁄  ! integrálokat kell kiértékelni.

Mindebből az is következik, hogy egy letörés legalább két tárolt mérési adatban is szerepelni fog [102]. Az
MSZ EN 61000-4-11 szabvány a feszültségletörésre a következő definíciót adja: „A villamos rendszer
valamely pontjában a feszültség hirtelen csökkenése, majd egy félperiódustól néhány másodpercig
terjedő rövid idő utáni helyreállása.” [102]


1 ⁄

106. ábra: A feszültségletörés és -emelkedés definíciója [102]

A szabvány a feszültségletöréssel együtt tárgyalja a feszültségemelkedést és a kiesést is. A továbbiakban a
feszültségletöréssel foglalkozom részleteiben. A feszültségletörés jellemzői:
•
•

A letörés időtartama;
A letörés időtartama alatti legkisebb relatív feszültség. A relatív azt jelenti, hogy a mért értéket a
kisfeszültségű hálózatokon végzett mérések esetén a szabványos névleges feszültségre kell
vonatkoztatni, középfeszültségű hálózatokon végzett mérések esetén a megegyezéses
feszültségre, vagy ennek hiányában a szabványos névleges feszültségre. Nagyobb
feszültségszinteken minden esetben meg kell állapodni a névleges feszültség értékében. A
pontosabb meghatározásban segít a 106. ábra [102], [103]. A letörés időtartamának mérése
akkor kezdődik, amikor a feszültség effektív értéke a névleges érték 90%-a alá csökken és addig
tart, amíg újra nem emelkedik a névleges érték 92%-a fölé. Erre az 2%-os különbségre azért van
szükség, hogy ha hosszabb ideig 90% körüli értéken mozog a feszültség, ne telítse be feleslegesen
adatokkal a regisztráló berendezés tárát [102].

4.3 Feszültségletörések keletkezése, terjedése a hálózaton
A feszültségletörés/emelkedés oka a keletkezés helyét tekintve két csoportba sorolható [102]:
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•
•

A fogyasztói csatlakozási ponttól (PCC) a fogyasztói oldalon létrejött, tehát a fogyasztó (a
fogyasztó, mint komplex egység, berendezéseivel, villamos hálózatával) által okozott (a fogyasztó
által befolyásolható) események.
A fogyasztó felől nézve a táphálózaton létrejött (a fogyasztó által nem befolyásolható)
események.

A fogyasztó meghatározás nem csak a kommunális fogyasztókat jelenti, hanem nagyobb
egységteljesítményű egységeket, mint irodaház, bevásárlóközpont, ipari létesítmény. A fogyasztók belső
elosztóhálózatán keletkezett zavarokért a fogyasztó maga felel. A feszültségletörések keletkezéséről és
terjedéséről az F8 függelékben olvashatunk részletesen. Itt szeretném kiemelni a védelmi működések
hatását a feszültségletörésekre; bővebben erről a következő, 4.4. fejezetben olvashatunk. Fontos
megjegyezni, hogy a csatlakozási ponton mérhető feszültségminőségért a hálózati engedélyes felel, ezért
számára fontos, hogy a szolgáltatásminőséget megfelelően kézben tudja tartani.

4.4 Jellegzetes feszültségletörés-karakterisztikák a kisfeszültségű
elosztóhálózaton

[%]

Ahhoz, hogy a feszültségletöréseket, azok hatásait megfelelően értékelni tudjuk, olyan adatbázisra van
szükség, amely tartalmazza a feszültségletörési eseményeket és a fogyasztói meghibásodások is
regisztrálásra kerültek benne. A disszertációban felhasznált statisztikák több forrásból származnak,
mindegyik hazai mérési eredményeket mutat be. A legnagyobb számú az ELMŰ területén, 350
regisztrálóval végzett adatgyűjtést tartalmazó adatbázis, amely 2009-re és 2010-re tartalmaz több
hónapnyi adatot. Az adatokért köszönetet szeretnék mondani Orlay Imrének. Sajnos az adatbázis a
fogyasztói befolyásolásra nem tartalmaz adatokat, így az okozott hatásra más adatsorból kell
következtetni.
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107. ábra: A 2009. és 2010. évi feszültségletörések időtartam szerint csoportosítva

70
60

[%]

50
40
30
20
10
0
0,02-0,1s

0,1-0,2s

0,2-0,5s

0,5-1s

1-5s

5-60s

60-120s

108. ábra: A 2009. és 2010. évi, veszélyesnek minősülő feszültségletörések időtartam szerint csoportosítva
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A 107. ábra mutatja, hogy hogyan oszlottak meg a letörések a különböző időtartamok között. Látható,
hogy a letörések túlnyomó része, majdnem fele, a veszélytelen, 20ms-nál rövidebb intervallumba esik. A
fennmaradó, tehát veszélyesnek minősülő letörések megoszlását a 108. ábra mutatja. Látható, hogy a
letörések 99%-a 200ms-nál rövidebb, s ezen belül is dominálnak a 20-100ms közötti letörések. Ezen
időtartam megfelel a védelmi működés időtartamának (ebben az időszakban még nincs védelmi működés
- bár az időszak felső határa már beleesik a védelmi működés idősávjába). Ez azt jelenti, hogy a számunkra
érdekes KIF fogyasztók esetében érdemes figyelembe venni, hogy a letörések döntő hányada nem hosszú
időtartamú.
Meg lehet vizsgálni, hogy a letörések esetén milyen kapcsolat van a letörés időtartama és a maradó
feszültség nagysága között: ezt a 109. ábra és a 110. ábra mutatja. Az ábrákból kiderül, hogy a számunkra
érdekes - nagy arányban előforduló - időtartományban (20-100ms, illetve 100-200ms) a maradó feszültség
a 70-90%-os tartományban van, vagyis nem kell nagy mértékű letöréssel számolnunk.

109. ábra: A 2009. évi letörések időtartama és a maradó feszültségük közötti kapcsolat

Az ELMŰ-től kapott adatsorhoz nem tartozott a fogyasztói befolyásolásról információt, vagyis nem ismert,
hogy az egyes letörések ténylegesen vezettek-e fogyasztói zavartatáshoz, vagy sem. Rendelkezésre állnak
azonban egy autógyárban, valamint egy nyomdában a feszültségletörés-adatok és az egyes berendezések
kiesésére vonatkozó információk. Az adatokat témavezetőmtől, Dr. Dán Andrástól kaptam. A letörési
eseményeket a feszültség-idő síkon elhelyezve az autógyár esetén több évre a 111. ábra szerinti
eseményeket tapasztaljuk (érdemes megjegyezni, hogy néhány - 5-nél kevesebb -, extrém hosszú letörési
eseményt kihagytam az ábrázolásból. Láthatóan az autógyár esetében a korábban tett megállapítások
érvényesek, vagyis a letörések a 20-100ms időtartományban vannak, a maradó feszültség pedig
jellemzően a 70-90%-os sávba esik. A nyomda esetében már nincs ilyen szignifikáns egyezés, ahogyan azt
a 112. ábra is mutatja.

110. ábra: A 2010. évi letörések időtartama és a maradó feszültségük közötti kapcsolat
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Maradó feszültség [%]

4.4.1 Feszültségletörések egy autóipari gyárban és egy nyomdában
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111. ábra: Az autógyárban regisztrált letörések a feszültség-idő síkon
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112. ábra: Nyomdában mért letörések a feszültség-idő síkon

A letörés hosszára, valamint a maradó feszültség időtartamára vonatkozó észrevételeinket a kiértékelési
módokkal foglalkozó fejezetben fogom felhasználni.

4.5 Feszültségletörések hatása fogyasztói készülékekre
A szakirodalom rengeteg mérési adat kiértékelését tartalmazza arra vonatkozóan, hogy a fogyasztói
berendezések feszültségérzékenysége milyen. Ezek szerint a fogyasztói érzékenységi görbék
túlnyomórészt téglalap alakúak: egy meredeken felfutó szakasz jellemzi őket azon a minimális letörési
időn, ahol már érzékennyé válnak, s ezt követően a karakterisztikájuk vízszintesen folytatódik. Kivételt
képeznek ez alól a karakterisztika alól a kontaktorok, de a számítógépek, AC hajtások, lámpák mind ilyen
karakterisztikával bírnak. A 113. ábra összefoglalást ad arról, hogy mérések szerint különböző fogyasztói
berendezéseknek milyen feszültségérzékenysége van, s ezt össze is hasonlítja az ITIC, valamint a CBEMA
görbékkel. Látható, hogy ez az érzékenységi görbe az egyes fogyasztók esetében jóval az ITIC görbe alatt
van.
[103] megemlíti továbbá, hogy a berendezések egy esetben sem mentek tönkre, újraindulás után
működőképesek voltak.
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113. ábra: Fogyasztói berendezések érzékenysége a feszültségletörésekre [103]

4.5.1 Számítógépek
A számítógépekre vonatkozó érzékenységi görbe, ha azt vesszük alapul, hogy a számítógép mikor indul
újra, téglalap alakú. Az is rossz működést eredményez azonban, ha a számítógép nem indul ugyan újra, de
valamilyen funkcióvesztés következik be. Emiatt a téglalap alakú érzékenységi görbe nem megfelelő, felül
kell vizsgálni [104]. [104] megállapításai szerint a számítógépekre vonatkozó megállapítások bizonyos
mértékig igazak a mikrokontrollerekre, PLC-kre és egyéb mikrokontroller-alapú eszközökre, amelyek
kapcsolóüzemű táplálásúak.
[104] megállapítja továbbá a szabványok alapján, hogy
•
•
•

a CBEMA görbe számítástechnikai eszközökre vonatkozik, 120V/60Hz AC táplálás esetén, de
egyéb görbe hiányban mindenféle más elektronikus berendezés kiértékelésére is használják;
az ITIC görbe szigorúan egyfázisú információtechnológiai berendezések kiértékelésére való,
amelyek 120V/60Hz táplálásúak. Egyéb feszültségekre/frekvenciákra, valamint a háromfázisú
berendezésekre a görbe semmit nem állít;
a SEMI-F47 görbe a félvezetőket előállító ipar által használatos, de csak az 50ms-1s
tartományban, 60Hz frekvencián.

A szabványok a tesztelő feszültség szögére is tartalmaznak megkötéseket. Többnyire téglalap alakú
feszültségletörésekkel tesztelnek (a nem téglalap alakúak elsősorban motorindításokhoz köthetőek), ezek
a szinuszos feszültség amplitúdójának csökkenését eredményezik.
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114. ábra: Számítógépek feszültségérzékenységi görbéi [104]

[104] a tesztek során azt találta, hogy az általuk tesztelt összes számítógépre a feszültségérzékenységi
görbék két darabból állnak: egy függőleges és egy vízszintes szakaszból, melyek majdnem derékszögben
törnek egymáshoz. Azt is tapasztalták, hogy a tesztfeszültség jellemzői (milyen fázisszöget használtak)
nem befolyásolták a mérési eredményeket. Az azonban jól látszik, hogy a tönkremenetel különböző fokai
jól elkülönülnek egymástól.
A szoftveres "tönkremenetel" két vizsgált típusa nem egyforma görbéket eredményezett: ennek oka az,
hogy ezekben az állapotokban a számítógépek teljesítményfelvétele különböző, és az operációs rendszer
is más működést végez. Az újraindulás esetén azonban egyetlen görbét kaptak, mert ez a feltétel csak a
kapcsolóüzemű tápegységtől függ.

115. ábra: Különböző számítógépek eltérő feszültségérzékenységi görbéi [104]
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[104]-ban azt is megmérték, hogy hogyan alakul a számítógép belső 5V-os DC feszültsége. Azt
tapasztalták, hogy csökkenés csak 200ms-mal a letörést követően következik be: ennek oka, hogy a DC
kondenzátor képes annyi energiát tárolni, amivel ekkora időtartamot át lehet hidalni. Ezt követően sem áll
le egyből a számítógép, a feszültségletörés mélységétől és időtartamától függően több fokozata van a
bekövetkező változásoknak. Különböző számítógép-típusokra eltérő eredményeket lehet kapni, ahogyan
azt a 115. ábra is mutatja. Az ábrából kiderül, hogy a legtöbb számítógép megsérti a SEMI-F47 előírásait,
az ITIC görbének viszont maradéktalanul megfelelnek.
[104] egy elvégzett kísérletre alapozva (két különböző számítógép ugyanolyan táplálási rendszerről
ellátva) feltételezi, hogy a toleranciagörbék inkább a táplálástól függnek, mint magától a számítógép
felépítésétől (ugyanis majdnem teljesen megegyező érzékenységi görbéket kaptak).
[103] és [104] egyaránt beszámol arról, hogy a letörés megszűnését követően nagyon nagy amplitúdójú
áramtüskét mértek (akár 20-szorosa is a névlegesnek).
Nem tökéletes szinusz táplálás esetén - ami a harmonikusok által torzított hálózaton állhat elő - [104]
meghatározta, hogy hogyan változnak az érzékenységi görbék:
•

•
•
•
•

4.5.2

a vízszintes szakaszok (vagyis a letörés mélységétől való függés) nem változik, a függőleges viszont
változik (ennek általánosságban véve az az oka, hogy a tápláló feszültség változtatásával változik a

DC kapacitásban tárolt & =  ∙ ∙ f  energia);

a tápláló feszültség frekvenciájának változásától nem függ az érzékenység;
a tápláló feszültség harmonikustartalma is csak a függőleges szakaszokat befolyásolja, de
általános érvényű megállapítás nem tehető;
ha együttesen változnak ezek a paraméterek, akkor annak jelentős hatása van az érzékenységi
görbe változására;
ha nem téglalap alakú letöréssel vizsgálták a berendezéseket (ilyen eset motorok indítása esetén
áll elő), a vízszintes szakasz akkor sem változott.

AC hajtások

[105]-ben AC hajtások feszültségérzékenységét vizsgálták. Ezen egységek közül a leggyakoribb az
impulzusszélesség-modulált hajtás. A meghibásodásnak több oka is lehet, amiket csak az egyes esetek
külön-külön megvizsgálásával lehet felderíteni. Az általában alkalmazott, a feszültség-idő síkon elhelyezett
érzékenységi görbék egyfázisú berendezések és szimmetrikus háromfázisú táphálózat esetén jól
alkalmazhatók, de használatuk problémákba ütközik, ha a berendezés többfázisú (márpedig a vizsgált
hajtások ilyenek) és a táphálózat aszimmetriát mutat. A háromfázisú hajtások esetén a fázisok különböző
kombinációiban bekövetkező feszültségletöréseknek eltérő hatásuk van. [105] csak a belső
meghibásodásokat vizsgálja (tehát a szabályozás nélküli további üzemet, valamint az automatikus
újraindulást nem). Többféle tesztet végeztek:
•

Táplálás ideális feszültségforrásról: Azt találták, hogy a feszültségérzékenységi görbe az összes
tesztelt hajtás esetében három részből áll: egy teljesen függőleges, vagy legalábbis nagyon
meredek függőleges részből, egy nagyon kis meredekségű vízszintes részből, valamint egy sima
hajlatból, ami ezt a két részt összeköti (lásd 116. ábra).
Azt tapasztalták, hogy attól, hogy a tápfeszültség szinuszának mely pontján következik be a
letörés, valamint a fázistolástól nem függ az okozott hatás. Ennek az az oka, hogy a tesztelt
hajtásoknak háromfázisú, diódás egyenirányítója volt, amit ezek a hatások nem befolyásolnak.
 Feszültségletörés mindhárom fázisban: A kapott érzékenységi görbe a 116. ábrán láthatóval
megegyezik. A hajtást két védelmi rendszer védi: egy feszültségcsökkenés-védelem (ha a DC
kapacitás feszültsége adott érték alá csökken, akkor lép működésbe): szokásos beállítási
értéke 65-70%-tól 85-90%-ig, valamint túláramvédelem.
Függés tapasztalható a motor nyomatékától is: ha nincs terhelés, akkor a
feszültségérzékenység kisebb (a függőleges komponens nem változik).
Függés a motor sebességétől: ez is a vízszintes komponensre hat.
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116. ábra: Az egyik vizsgált hajtás esetén a terhelés típusától függő érzékenység [105]

117. ábra: Háromfázisú, szimmetrikus letörések esetén az egyes hajtások érzékenységi görbéi [105]

 Kétfázisú feszültségletörések: A tesztek során a két érintett fázis feszültségét egyforma
amplitúdójúra választották. 118. ábra jól mutatja, hogy a harmadik (ép) fázis feszültségének
csökkenésével az érzékenység nő.
Itt is elmondható, hogy a vízszintes komponens függ a motor sebességétől.
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118. ábra: Kétfázisú letörések esetén az egyes hajtások érzékenységi görbéi [105]

 Egyfázisú letörések: A tesztek során feltételezték, hogy a két ép fázis feszültsége egymással
megegyezik.

119. ábra: Egyfázisú letörések esetén a két ép fázis feszültségétől való függés [105]

A mérések szerint a terhelés típusának (állandó, lineáris, kvadratikus nyomaték) nincs
számottevő szerepe
 Zárthurkú működés: Az eddigi eredmények ún. nyílt hurkúak; a zárt hurok azt jelenti, hogy egy
szenzor (sebesség vagy pozíciószabályozással) érzékeli és be is avatkozik, ha a motor tényleges
és referencia-sebessége között túl nagy az eltérés. Ekkor a hajtás gyorsabb reagálású lesz és
így az érzékenység is növekszik.
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120. ábra: Nyílt (vastag vonal) és zárt (vékony vonal) hurkú szabályozás esetén az érzékenységek az egyes letöréstípusok
esetén [105]

Az egyes érzékenységi görbéket egy diagramon ábrázolva (121. ábra) láthatjuk, hogy
tulajdonképpen mindegyik hasonló alakú és egy adott sávon belül helyezkednek el. Ez
lehetőséget biztosít arra, hogy a különböző, egyedi görbék helyett csak néhány görbével
jellemezzük a hajtások érzékenységét.

121. ábra: Az egyes letörés-típusok egy diagramon ábrázolva [105]

•

Ezt a módszert egyéb háromfázisú berendezésekre is lehet általánosítani: az érzékenységnek
van egy maximum és egy minimum görbéje.
Táplálás nem ideális feszültségforrással:
 A feszültség változtatása a vízszintes komponenst befolyásolja;
 A frekvencia változásának nincs számottevő hatása;
 A harmonikusok a vízszintes komponenst befolyásolják, de nem jelentősen.
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122. ábra: Harmonikusok hatása a hajtások érzékenységi görbéjére [105]

A korábbiakkal szemben [106] azt állítja, hogy a mérések szerint a legtöbb fogyasztó érzékenységi görbéje
nem olyan, mint az eddig bemutatottak, hanem több töréspontosak/eltérő meredekségűek (123. ábra).

123. ábra: Különböző fogyasztói berendezések érzékenységi görbéi [106]

[107] mérései ugyanakkor a vízszintes és függőleges szakaszból (összesen 2db) álló érzékenységi görbéket
támasztják alá (124. ábra).
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124. ábra: Különböző fogyasztói berendezések érzékenységi görbéi [107]

4.5.3

Lámpák

Mértek lámpákat is [108], itt is szögletes érzékenységi görbéket láthatunk (125. ábra).

125. ábra: Különböző lámpák érzékenységi görbéi [108]

4.5.4

Kontaktorok

Az általában vizsgált fogyasztói berendezések közül egyedül a kontaktoroknak nem az eddigiekben
megszokott, egy függőleges és egy vízszintes szakaszból álló az érzékenységi görbéje (lásd 126. ábra).
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126. ábra: Kontaktorok érzékenységi görbéje [108]

A kontaktorokon kívül nem téglalap alakú a legtöbb háztartási elektronikai berendezés érzékenységi
görbéje sem.

4.5.5

Kiértékelés

A feszültségletörések előfordulása és jellemzői (letörés mélysége, időtartama) meglehetősen
véletlenszerűek, az egyes berendezések érzékenysége pedig a fent látottaknak megfelelően meglehetősen
széles tartományban változik. A berendezések érzékenysége ráadásul nem egyszerűen kétállapotú
(működik-nem működik), hanem ezt lehet árnyalni [109].
A feszültségletörések hatásának kiértékelésekor a legnagyobb nehézség, hogy az egyes fogyasztói
berendezések (akár az ugyanolyan jellegű, vagy ugyanolyan típusú eszközök is) nem ugyanúgy
viselkednek. [110]-ban valószínűségi alapú érzékenységi intervallumokat határoznak meg az ipari
folyamatokban leggyakrabban használt négy eszközre: PLC, ASD, számítógépek és kontaktorok. Ezeken a
tartományokon belül négy érzékenységi jelleget különítenek el: nagyon érzékeny, közepesen érzékeny,
nagyon jó tűrőképesség, valamint a random tartomány, ahol bármilyen érzékenység ugyanakkora
valószínűséggel előfordulhat. Ezt a négy jelleget négy különböző sűrűségfüggvénnyel írják le.
A kontaktorok kivételével a többi berendezés érzékenységi görbéje egy függőleges és egy vízszintes
szakaszból áll, lásd 127. ábra. Így azt lehet mondani, hogy van egy olyan (az ábrán sötéttel jelölt) rész, ahol
az érzékenységi görbék lehetnek.

127. ábra: Az érzékenységi görbék a sötét részen belül tetszőleges helyen lehetnek [110]
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[110] mérési eredményei (és a benne szereplő hivatkozásokban található mérési eredmények) alapján a
következő érzékenységi intervallumokat lehet megkülönböztetni:
Vmin [%]

Vmax [%]

Tmin [ms]

Tmax [ms]

PC

46

63

40

205

PLC

30

90

20

400

ASD

59

71

15

175

Kontaktorok esetén kicsit módosított érzékenységi görbére van szükség (128. ábra). Azt látjuk tehát, hogy
a sötét területek miatt a berendezésekhez nem egyetlen érzékenységi görbe, hanem egy görbesereg
tartozik, így a kiértékeléskor a likelihood alapján kell meghatározni, hogy hol található a berendezést
legjobban leíró görbe. Különböző feltételezésekkel (pl. a védelmek zárlathárítási ideje állandó) élve azt
mondhatjuk, hogy a letörést jellemző f és c független valószínűségi változók. f az f & és f 3 közötti
feszültség, c a c & és c 3 közötti időtartam. Ha g 2c4 és g4 2f4 a c és f változókra vonatkozó
sűrűségfüggvények, akkor a független valószínűségi változókra vonatkozó Bayes-tétel értelmében
g4 2c, f4 = g 2c4 ∙ g4 2f4. c és f eloszlásfüggvénye többféle lehet:
•
•
•

•

Egyenletes eloszlás;
Normális eloszlás: ha közepes érzékenységet tételezünk fel;
Exponenciálisan csökkenő sűrűségfüggvény a magas értékektől az alacsonyak felé: ez az érzékeny
berendezések esete;
Exponenciálisan növekvő sűrűségfüggvény az alacsony értékektől a magasak felé: ez a kevésbé
érzékeny berendezések esete.

Mindegyik típusra külön-külön kell meghatározni az eredőket.

128. ábra: Kontaktorok módosított érzékenyégi görbéi [110]

[111] megemlít egy olyan kiértékelést is, ami az előzőhöz nagyon hasonló, de itt egy kumulált
valószínűséggel dolgozik: megnézi, hogy az adott sötét tartományban lévő érzékenységi görbéknek mi a
valószínűsége, s ez alapján mondja meg, hogy az adott letörés mennyire veszélyes.

4.6 Kiértékelési módok
A feszültségletörés kiértékelésekor alapvetően abból kell kiindulni, hogy a letörésre érzékeny
berendezések milyen mértékű letöréseket viselnek el. Általános esetben a berendezések zavartűrő
képességét több kategóriába soroljuk [102], [112]:
1. Nem érzékeny a zavarra.
2. Érzékeny, de a zavar megszűnését követően visszaáll magától az eredeti üzemállapot.
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3. Érzékeny, de a zavar megszűnését követően nem áll vissza magától az eredeti üzemállapot. A
berendezés nem hibásodik meg, kézi beavatkozással újraindítható.
4. A berendezés maradó hibát szenved.
A berendezések zavartűrő képessége a feszültségletöréssel szemben általában a 2. vagy a 3. kategóriába
sorolható [102]. A mérést követően a letörés kiértékelése három fő lépésből áll:
• Kiértékelés az információtechnológiai (IT) berendezések érzékenységi határgörbéje alapján
(CBEMA, ITIC, ANSI);
• Statisztikai besorolás;
• Letörés irány beazonosítás.
A 2. táblázat kronologikusan mutatja, hogy az egyes görbéket mikor alkották meg és milyen berendezések
feszültségletörésekkel szembeni érzékenységének kiértékelésére szolgálnak [112].
Görbe

Év

Alkalmazás

ITIC görbe

1996

IT berendezések

IEEE Emerald Book

1993

Érzékeny elektronikus berendezések

CBEMA görbe

1978

Computer business berendezések

FIPS teljesítmény hozzáférési görbe

1978

Aut. adatfeldolgozó berendezések

AC vonali feszültség tűrések

1974

Nagyszámítógépek

Hiba-arány görbe ipari terhelésekhez

1972

Ipari terhelések

2. táblázat: A kiértékelésre megalkotott görbék

A 129. ábra mutatja a kiértékelésre ma leggyakrabban használt ITIC-görbét [113]. A feszültségletörések
kategorizálására az alsó görbe, míg a feszültségnövekedések kiértékelésére a felső görbe szolgál.
Vizsgálataimban csak az alsó görbeszakasszal foglalkoztam. Egy letörési eseményt veszélyesnek ítélünk
meg, ha a görbe alatt helyezkedik el, míg a fogyasztóra nézve veszélytelen, ha a görbe fölött (de a 110%
névleges feszültség alatt) található.

129. ábra: Az ITIC görbe [113]

A következőkben áttekintem a feszültségletörések kiértékelésére használatos további, illetve az általunk
javasolt módszereket, majd ezeket egymással és az ITIC görbével is összehasonlítom kiértékelési képesség
tekintetében.
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4.6.1 Feszültség-idő terület számítása
Az ITIC görbe kiértékelésekor felmerül a jogos kérdés, hogy mi a veszélyessége például egy 0,5h 5 (volt
per unit, vagyis viszonylagos egységben mért) maradó feszültségű, 80ms ideig tartó letörésnek: ez az
esemény ugyanis bár az ITIC görbe alá esik a maradó feszültséget illetően, de időtartama rövidebb 500msnál, az ITIC görbe első sarokpontjánál. A mérési statisztikák szerint az ehhez hasonló (ti. 100ms-nál
rövidebb) események számossága jelentős. A továbbiakban ezt a kérdéskört vizsgálom.
Az ITIC-görbével kapcsolatos fenti nyitott kérdés megválaszolására javasolt módszer a feszültség-idő
terület ekvivalencia számításán alapul, ezért feszültség-idő terület módszernek neveztem el. A módszer
kidolgozásánál figyelembe vettem a mérési adatok alapján meghatározott jellegzetességeket, vagyis azt,
hogy a védelmi működések miatt a letörések hossza az esetek 99%-ában 200ms-nál kisebb. A módszer
eredeti alapelve a következő [114]: a letörés 10-500ms időtartama között az ITIC görbe megenged 0,7h 5
maradó feszültséget. Az ehhez tartozó maximális feszültség-idő területet úgy kaphatjuk meg, hogy az
előre meghatározott f6 értékből (ami tehát egy határt jelent) kivonjuk az adott letörési eseményhez
tartozó f feszültségértéket, majd ezt a különbséget megszorozzuk a letörés időtartamával. A
berendezések érzékenységét vizsgálva (lásd 4.5. fejezet) azt mondhatjuk, hogy 90% maradó feszültség
fölött nem várható a fogyasztói berendezés hibás működése, így f6 = 90%-ot vettem fel. Ennek
megfelelően a területgörbés kiértékelés első sarokpontjához az eredeti elképzelések szerint tartozó
feszültség-idő terület nagysága 500 ∙ 20,9 − 0,74h = 100h ∙ . Az állítás a következő: bár az
500ms-nál rövidebb idejű letörés maradó feszültsége lehet ugyan 0,7h 5 -nál kisebb és így kerülhet az ITIC
görbe alá, de ha az ezen eseményhez tartozó feszültség-idő terület nagysága nem haladja meg a
100h ∙ -ot, akkor a fogyasztóra nézve nem lesz veszélyes. A mérési adatok alapján ezt az értéket
finomítottam: az első törésponthoz megtartottam a 70%-os maradó feszültséget, az időt azonban 100msra csökkentettem. Ez 100 ∙ 20,9 − 0,74h = 20h ∙  feszültség-idő területet jelent.

Hasonlóképpen, az 500-10000ms tartományban az ITIC görbe megenged 0,8h 5 maradó feszültséget,
amihez az előbbiekhez hasonló megfontolással 10000 ∙ 20,9 − 0,84h = 1000h ∙ 
megengedhető feszültség-idő terület tartozik. Ezt az értéket is módosítottam a mérési adatoknak
megfelelően: a maradó feszültséget hagytam 80%-on, a letörés időtartamára vonatkozó korlát azonban
200ms lett. Így a második törésponthoz tartozó feszültség-idő terület nagysága 200 ∙ 20,9 −
0,84h = 20h ∙ .

A kiértékelés tehát azt jelenti, hogy minden mérési eredményre kiszámoljuk a hozzá tartozó feszültség-idő
területet, majd a kapott értéket a letörés időtartamának figyelembe vételével összehasonlítjuk a
20h ∙  küszöbértékkel, s ha ettől kisebb a méréshez tartozó érték, akkor azt a fogyasztóra nézve
veszélytelennek minősítjük, míg ha nagyobb, akkor veszélyesnek (az ITIC görbe többi részére nem kell
megvizsgálni a feszültség-idő területet, mert 20ms-nál rövidebb letörések esetén a berendezések
érzéketlenek a feszültségletörésre, a 10000ms esetén pedig az ITIC görbe f6 = 90%-nál "kiegyenesedik"
(aszimptotaként jelenik meg ez az egyenes), vagyis a feszültség-idő terület 0h ∙  -má válik.) A 20msnál rövidebb idejű letöréseket ennek megfelelően a kiértékeléskor a veszélytelen kategóriába soroltam.

4.6.2 Kiértékelés a letörési energia alapján
A feszültség-idő terület alapú kiértékelés mellett egy másik, a gyakorlatban is alkalmazott módszer a
letörés energiájának meghatározásán alapul. A letörési energia meghatározására többféle módszer
ismeretes [115]:
1. A letörés energiáját a következő összefüggéssel határozhatjuk meg:
h5 
b [∙
& = Z0,9 − a
h&é6

ahol h 5 a maradó feszültség értéke, h&é6 értékét pedig 90%-ra választottam (az ITIC görbe alsó
részének megfelelő kiértékelés szerint). Érdemes megjegyezni, hogy az eredeti képletben 0,9
helyett 1 van a zárójelen belül, de mivel 90%-nak választottam a névleges feszültségre vonatkozó
határt, ezért a viszonyítás során ezt az értéket alkalmaztam az 1 helyett. A bemutatott többi
módszer esetében is hasonlóképpen jártam el.
2. Az elsőhöz nagyon hasonló az
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& = J0,9 − h 5 L ∙ 100 ∙ 

összefüggés. Mivel a letörési energiát egy maximális értékhez viszonyítjuk, ezért a két módszer
között a kiértékelésünk szempontjából nincs különbség.
3. [116] alapján megvizsgálhatjuk az

& = <J0,9 − h 5 L = ∙ 


összefüggést is, valamint
4. [117] alapján az ún. elveszett energiát meghatározó összefüggést:
& = <J0,9 − h 5 L

,,

=∙

Ezen összefüggések mellett léteznek további képletek is a letörés energiájának meghatározására. Az
ezeken alapuló kiértékeléshez azonban a letörés során mérhető feszültség időfüggvényét kellene ismerni,
mely adatsor nem áll rendelkezésre. Mindazonáltal a következőkben [115]-ra alapozva ezeket az
összefüggéseket is bemutatom:
5. & = 0 Q1 − <7
1

= R ! ∙ 100, ami egy dimenziótlan érték. h() a feszültség amplitúdója a

7() 

letörési esemény alatt, h&é6 a névleges feszültség.

6. & =

#
8బ

∙
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−Z

[ +,

9ೝೞ(భൗ ( ) 
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ahol

f:



az

egy

periódusnyi

időtartamú,

de

félperiódusonként csúsztatott ablakon mintavett feszültség értéke

7.

& = 0 Q1 − <7
1

= R !, amely az 5. változathoz hasonló.

7() 
éೡ

4.6.3 A valós mérési adatok figyelembe vétele

A kiértékelést az előző alfejezetben ismertetett módokon elvégeztem az autógyárban és a nyomdában
rendelkezésre álló adatsoron. A 130. ábra mutatja, hogy a feszültség-idő területek hogyan alakultak a
rendelkezésre álló statisztikában. A vízszintes tengelyen tól-ig értékek találhatók, vagyis 0 − 5h ∙ ,
5 − 10h ∙ , stb. Látható, hogy a letörésekhez túlnyomórészt kis feszültség-idő terület tartozik; ez is
alátámasztja azt az érvet, hogy a viszonyítási alapot képező ITIC görbe sarokpontját máshová helyezzük át
a kiindulási esethez képest. Érdemes megjegyezni, hogy az ábrán nem az összes regisztrált letörési
esemény látható: a letörések 2%-a a megjelenített 100h ∙ -nál nagyobb volt, ezeket azonban az
átláthatóság érdekében elhagytam. Vizsgáljuk meg, hogy a veszélyes letörésekhez milyen feszültség-idő
terület tartozik (131. ábra). Látható, hogy a veszélyes letörések túlnyomó része 50h ∙ -nál kisebb
feszültség-idő területtel rendelkezik: ez is azt mutatja, hogy az eredeti sarokpontokhoz tartozó feszültségidő területek túlzóak.

130. ábra: Feszültség-idő területek megoszlása
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131. ábra: Veszélyes feszültség-idő területek megoszlása

A következőkben azt vizsgálom meg, hogy a különböző javasolt módszerek milyen jelzési képességgel
bírnak: egyrészt megvizsgálom, hogy az esetek hány százalékában adnak helyes jelzést (ebben benne van
a meghibásodás jelzése, valamint a nem veszélyes letörés esetén a jelzés hiánya), majd megnézem, hogy
csak a veszélyes letöréseket vizsgálva milyen jelzési képességekkel rendelkeznek (ekkor tehát nem a teljes
találati arányt kell nézni, csak a számunkra érdekes veszélyes letörésekre vonatkozó találati arányt). A
megvizsgált kiértékelési módszerek összefoglalva a következők voltak:
•
•

•

•

•

hagyományos ITIC görbe szerinti kiértékelés: az ITIC görbe alá eső letörési események
veszélyesnek minősülnek, a fölötte lévők nem;
területgörbés kiértékelés: a korábban javasolt, az ITIC görbe sarokpontjait (tehát még nincs
módosítás 100ms-ra, ill. 200ms-ra, hanem az eredeti ITIC görbe 500ms-nál, ill. 10000ms-nál lévő
sarokpontjai szerepelnek) figyelembe vevő módszer. Ha a letörési eseményhez tartozó feszültségidő terület kisebb, mint a megfelelő sarokponthoz tartozó, akkor a letörés nem veszélyes,
ellenkező esetben igen;
módosított területgörbés kiértékelés: a korábban látott, valós regisztrátumok alapján módosított
területgörbés kiértékelést jelenti (a letörés időtartamát, mint sarokpontokat 100ms-ra, illetve
200ms-ra választva). Két változatát is megvizsgáltam: a 70%-os, illetve 80%-os maradó
feszültséggel rendelkező eseteket;
SEMI-F47 alapján megalkotott, területgörbés kiértékelés: ebben az esetben is a módosított
sarokpontokat vettem figyelembe, de a SEMI-F47 görbe szerint. Ekkor az első sarokpontra
20 <  ≤ 100 és az ehhez tartozó feszültség-idő terület 40h ∙ , a második
sarokpontra 100 <  ≤ 200, a feszültség-idő terület 20h ∙ , a harmadikra 200 <
 és a feszültség-idő terület 10h ∙ ;
energia alapú letörési mutatók 4.6.2 szerint: a sarokpontok, amelyekhez viszonyítottam a
letöréseket, szintén a módosított sarokpontok (100ms, ill. 200ms) szerint.

A 144db letörési eseményből láthatóan (132. ábra) a módosított területgörbén alapuló, 70%-os maradó
feszültséget (tehát az eredeti ITIC görbe vonatkozó értékét) alapul vevő módszer, valamint az ugyanezen
elven alapuló, de a letörési energia szerinti kiértékelési mód teljesített a legjobban, 70% fölötti találati
aránnyal. Még egyszer, emlékeztetőül: ebben a találati arányban benne foglaltatik a ténylegesen
veszélyes letörés jelzése és az is, amikor a letörés nem okozott meghibásodást, s a kiértékelés is ezt adta
vissza.
A 133. ábra mutatja, hogy a ténylegesen veszélyes letörési események esetén a korábbi sorrend felborul:
az összes esemény helyes detektálásában rossz eredményt elérő 80%-os területgörbe és az energiagörbék
most kimagaslóan jól teljesítettek, míg a 70%-os görbék és a SEMI-F47 területgörbe sokkal rosszabbul. Jól
látszik a hagyományos ITIC görbe jó előrejelző képessége, mind az összes esemény, mind a hibás
események tekintetében. A kiértékelések tapasztalata alapján megpróbáltam kompromisszumként a 75%os maradó feszültséget is alapul venni. Láthatóan a 75%-os területgörbe esetén a teljes találati arány az
ITIC görbe találati arányával megegyezik, a veszélyes letöréseket azonban kicsit kisebb arányban találja
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Arány

meg. Hasonló megállapítás tehető az energiagörbékre is, így a 75%-os küszöbértékhez tartozó görbéket
elvethetjük.
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132. ábra: Az egyes kiértékelési módszerek találati aránya
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133. ábra: A valóban veszélyes letörésekre vonatkozó találati arány

A megállapításokat a nyomdában mért eredmények is megerősítik (lásd 112. ábra). Látható, hogy ebben
az esetben nem a védelmi működés fog befolyásolni, a letörések időtartama 100ms-nál jellemzően
hosszabb. A teljes találati arányt a 134. ábra mutatja. A ténylegesen veszélyes letörések közül pedig az
összest megtalálták a javasolt módszerek (135. ábra), kivéve az eredeti, az ITIC sarokpontjait alapul vevő
kiértékelési módszer.
Konklúzióként tehát azt állapíthatjuk meg, hogy a kiértékelés céljától függően többféle görbét is
alkalmazhatunk:
•
•
•

ha azt szeretnénk elérni, hogy a helyes észlelések aránya legyen a legnagyobb, akkor a 70%-os
maradó feszültséghez tartozó, módosított területgörbét, vagy az első energiagörbét
használhatjuk;
ha csak a valóban veszélyes letörésekre szeretnénk nagy találati arányt elérni, figyelmen kívül
hagyva a nem veszélyes letörésekre adott jelzéseket, akkor a 80%-os maradó feszültséghez
tartozó, módosított területgörbét használhatjuk;
ha mindkét szempontot figyelembe szeretnénk venni, tehát a kiértékelés találati aránya egyaránt
nagy legyen a helyes észlelések és a ténylegesen veszélyes letörések esetén is, akkor viszont az
ITIC görbét érdemes használni.
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134. ábra: Az egyes kiértékelési módszerek találati aránya, nyomda
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135. ábra: A valóban veszélyes letörésekre vonatkozó találati arány, nyomda

4.7 Kiértékelés a fogyasztói bekapcsoltság figyelembe vételével
Valamennyi ismert, a feszültségletöréseket kiértékelő módszer hátránya, hogy nem veszi figyelembe azt,
hogy a letörési esemény során volt-e az érintett hálózaton fogyasztó bekapcsolva. Nyilvánvaló, hogy
abban az esetben, ha az esemény bekövetkeztekor nincs, vagy csak kevés fogyasztó van bekapcsolva
(például éjjel), akkor az adott letörési esemény a fogyasztókra nézve nem, vagy nem annyira számít
veszélyesnek. A következőkben definiálom az ún. bekapcsoltsági görbét, amely segítségével a
feszültségletörések kiértékelése során figyelembe lehet venni a fogyasztói bekapcsoltságot is.
Érdemes megjegyezni, hogy a bekapcsoltsági görbe figyelembe vételével nem csupán a
feszültségletörések veszélyességét, hanem az összes (rövid és hosszabb távú) kiesési, megszakadási
esemény súlyosságát is lehet értékelni (fogalmazhatunk úgy is, hogy átértékelni); az ilyen szemléletű
kiértékelés ugyanis az esemény veszélyességét a reálishoz közelíti, s jellegéből fakadóan kihatással van az
idehaza MEH1 és MEH2 mutatóknak, a nemzetközi szakirodalomban SAIDI-nek és SAIFI-nek nevezett
mutatószámok értékére (a bekapcsoltsági görbe definíciójából fakadóan csökkenti azok értékét).

4.7.1 A bekapcsoltsági görbe definiálása
A vizsgálatokhoz egy általános háztartási fogyasztási görbét definiáltam, ami az 136. ábran látható [118].
Ezt a görbét 18 háztartás 68 napi mérési adatai felhasználásával készítették, valamint az így nyert adatsort
összevetettem további mérési adatokkal is [119]. A kapott ábra jól egyezést mutat a Magyar Energia és
Közmű-szabályozási Hivatal honlapján található, statisztikai úton meghatározott lakossági fogyasztói
profillal, ami a 137. ábran látható [120].
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Energia [kWh]
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136. ábra: Átlagos háztartási fogyasztás negyedórás bontásban
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137. ábra: Átlagos háztartási fogyasztás negyedórás bontásban (MEKH adat)

A bekapcsoltsági görbe definiálásánál a görbék jellege a meghatározó, a fogyasztás ugyanis közvetlenül
összefügg a bekapcsolt eszközök számával, tehát nagyobb fogyasztás az esetek túlnyomó részében több
bekapcsolt fogyasztót jelent (természetesen ez kevés fogyasztónál nem feltétlenül igaz, főleg finom
időosztás esetén. Az átlagolásnak éppen az a szerepe, hogy ezeket a nagy eltéréseket mérsékelje).
Mindkét adatsor negyedórás bontásban tartalmazza a háztartási fogyasztást, vagyis az energiaértékek 15
percre vonatkoznak. A kiértékelés természetesen annál pontosabb, minél finomabb időosztásban állnak
rendelkezésre az adatok. Az 1 perces időosztás azonban olyan részletességgel tartalmazza az adatokat,
hogy különböző háztartásokra teljesen más eredményeket kapnánk - egyszóval a kis időosztás a
determinisztikusságot növeli. Mivel általánosan használható modellt szeretnénk felépíteni, ezért a
továbbiakban az előbbiekben bemutatott, negyedórás bontású adatokat tartalmazó görbéket fogom
alkalmazni a bekapcsoltsági faktor meghatározására (lásd: 138. ábra).
Természetesen az így definiált görbe sem fogja pontosan leírni azt, hogy milyen valószínűséggel történik
az adott időpillanatban veszélyes letörés (hiszen a letörések statisztikai kiértékelése során 1 perces
időosztást alkalmazok), de egy átlagos értéket ad meg erre. Tulajdonképpen az átlagértékre úgy
tekinthetünk, mintha perces bontásban definiált bekapcsoltsági faktorok átlagát számolnánk ki egy
hosszabb időintervallumra és aztán ezen intervallumon belül minden diszkrét időpillanatnak ezt a számolt
átlagot adnánk értékül. A görbe definiálásakor ezt az elvet követtem.
A bekapcsoltsági faktor definiálásakor fontos meghatározni, hogy milyen értékek viszonyából határozzuk
meg ezt a mérőszámot. Erre két lehetőség van:
• Viszonyíthatjuk a görbe egyes pontokban felvett értékeit a maximumhoz.
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• Viszonyíthatunk egy elvi maximumhoz, ami a görbétől függetlenül, az átlagos háztartási fogyasztás
statisztikailag meghatározott értékéből adódik.
Mindkét lehetőségnek van létjogosultsága:
• Az első módszer előnye, hogy a vizsgált háztartások viszonyait figyelembe veszi, így nem von be
olyan külső tényezőt, amely ezen adatsortól független. Ugyanakkor a valóságosnál nagyobb
bekapcsoltsági faktort eredményezhet, hiszen - amint azt látni fogjuk a következőkben - még a
legnagyobb terhelés esetén sincs minden háztartási eszköz feltétlenül bekapcsolva, így
megtörténhet (sőt, nagy valószínűséggel meg is történik), hogy a görbe maximuma nem egyezik
meg az elvi maximummal, hanem annál kisebb, így a definiált bekapcsoltsági értékek a valóságosnál
nagyobbak. A módszer azonban ezáltal worst case esetet hoz létre.
• A második módszer kiküszöböli az első módszer hátrányát, mert ekkor egy determinált és verifikált
adathoz lehet viszonyítani, viszont éppen az első módszernél említett előnnyel nem rendelkezik, ti.
nincs biztosítva, hogy ez az érték illeszkedik a vizsgált adatsorhoz.
A fenti két szempont mellett figyelembe kell venni azt is, hogy az egyes - jelentősebb - háztartási
fogyasztók hogyan járulnak hozzá a fogyasztói igényekhez. Ezzel a vizsgálattal mintegy verifikálni
szeretném az előbbiekben megállapítottakat és egyúttal rámutatni arra, hogy megfelelő mennyiségű - és
minőségű! - adat esetén lehetséges az egyes fogyasztókra is meghatározni a megfelelő bekapcsoltsági
faktorokat, s ezáltal fogyasztói típusonként vizsgálni a feszültségletörések hatását (mindez természetesen
jóval pontosabb modellezést tesz lehetővé, ugyanakkor csak a jellegzetes, gyakran használt eszközökre ad
megbízható leírást). Az egyedi háztartási fogyasztókra vonatkozó adatfeldolgozás eredményét az F9
függelék mutatja be.

4.7.2 A bekapcsoltsági görbe
Az átlagos értékek használata érdekében a bekapcsoltsági görbét a 68 háztartásra meghatározott
bekapcsoltsági faktorok és a MEKH adatsor alapján kapott értékek átlagaként határoztam meg és a
korábban említett két lehetőség közül az elsőt választottam, vagyis a fogyasztási görbe maximumához
képest állapítottam meg a bekapcsoltsági faktorokat. A bekapcsoltsági görbe a fenti meggondolások
alapján a 138. ábra szerinti. A bekapcsoltsági görbét is figyelembe vevő kiértékelés annyiban módosul a
korábbiakhoz képest, hogy míg a bekapcsoltsági görbe nélkül minden feszültségletörés 1db eseménynek
számított, addig a bekapcsoltsági görbével történő kiértékelés során minden esemény a hozzá tartozó
bekapcsoltsági faktorral lett súlyozva. Ez azt jelenti, hogy például ha egy letörés 18:21:32-kor következett
be (az idő formátuma óra:perc:másodperc), akkor meg kell keresni az ehhez a letörési eseményhez
tartozó bekapcsoltsági faktort, ami 0,956, s ekkor ezt a letörési eseményt az összesítés során nem 1
eseményként, hanem 0,956 eseményként kell figyelembe venni. Az összesítést a bekapcsoltsági faktorral
súlyozott letörési események összegeként kapjuk meg, s - várhatóan - törtszámról lévén szó, ennek
képezni kell az egészrészét.
A bekapcsoltsági görbe 1 perces bontásban
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138. ábra: A bekapcsoltsági görbe
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A következő, 4.8. fejezetben ismertetem a bekapcsoltsági görbe figyelembe vételével kapott
eredményeket is, a többi kiértékelési módszerrel kapott eredmény mellett.

4.8 Kiértékelés az egyes módszerekkel
A következőkben táblázatos formában összefoglalom, hogy az egyes kiértékelések milyen eredményeket
adtak. A kiértékelés automatizált elvégzésére programot készítettem MATLAB-ban. Magát a programot,
felépítését és működését az F11 függelékben ismertetem.
A 3. táblázat jól mutatja, hogy milyen eltérések vannak a veszélyesnek és a veszélytelennek ítélt letörések
között az egyes módszerek esetében. A pontosabbnak tekintett 80%-os görbéket vehetjük alapul: ehhez
képest az ITIC görbe például jelentősen alábecsüli a veszélyes letörések számát. A bekapcsoltsági görbe
figyelembe vételével is kiértékeltem a letörési eseményeket. A 139. ábra mutatja a 2009. évi letörésekre
készített statisztikát: a nem veszélyes letörések aránya került feltüntetésre az összes letöréshez
viszonyítva (az adatsorból tehát kivettem a túlfeszültséget jelentő adatpontokat).
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139. ábra: Feszültségletörések veszélyességének mértéke bekapcsolási görbe figyelembe vételével, ill. anélkül. Az ábra a
veszélytelen letörések arányát mutatja, 2009-es adatsor
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3. táblázat: A kiértékelés eredményét mutató táblázat, 2009-es adatok
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Látható, hogy a veszélytelen letörések aránya a letörések között mindegyik módszerrel meglehetősen
nagynak (>70%) adódott; a bekapcsoltság figyelembe vételével ez tovább nő. Ha figyelembe vesszük, hogy
a legjobbnak számító módszerek (80%-os területgörbe, illetve energiát alapul vevő módszerek) az összes
veszélyes esemény körülbelül 80%-át képesek detektálni, akkor az itt kapott arány némileg változik,
csökken a veszélytelen letörések aránya.

4.9 Összefoglalás, tézisek
A disszertáció 4. fejezetében áttekintettem a feszültségletörések kiértékelésére használt módszereket: a
ma leggyakrabban használt ITIC-görbét, a letöréshez tartozó energiagörbéket, valamint javasolt
módszerként a letöréshez tartozó feszültség-idő területek alapján felvett kiértékelő módszert. Valós
mérési statisztikák alapján elvégeztem ezen kiértékelési módszerek összehasonlítását. A javasolt
kiértékelési módszerek pontosabban írják le a letörések veszélyességét, a bekapcsoltsági görbe
figyelembe vételével pedig a veszélyességet tovább közelíthetjük annak reális értékéhez.
A kutatás eredményei alapján a következő tézist fogalmaztam meg:
III. tézis: A feszültségletörések veszélyességének kiértékelésére elterjedten használt ITIC-görbét
felhasználva, valós mérési adatok alapján, a szakirodalomban meglévő, a letörés energiáját figyelembe
vevő kiértékelési módszerek mellé megalkottam egy, a letöréshez tartozó feszültség-idő területet
figyelembe vevő kiértékelési módszert. Az új védelmi berendezések működési idejét figyelembe véve
pontosítottam az egyes módszerek kiértékelési alapjául szolgáló ITIC görbe sarokpontokat, ami által a
veszélyes letörések detektálása pontosabbá válik.
III. tézis altézise: A letörések veszélyességének pontosítására megalkottam a bekapcsoltsági görbe
fogalmát, amely segítségével figyelembe lehet venni, hogy milyen valószínűséggel van háztartási
berendezés bekapcsolva a letörés által érintett hálózaton, ezáltal reálisabb képet alkothatunk az egyes
letörések tényleges veszélyességéről.
A fejezetben bemutatott kutatásokhoz kapcsolódó saját publikációk:
[S19] Farkas Csaba, Dán András, "Evaluation of voltage dip severity based on lost voltage-time area",
16th International Conference on HARMONICS AND QUALITY OF POWER, Bucarest, Romania,
2014.05.25.-28.pp. 521-525.
[S20] Dán András, Farkas Csaba, "Feszültségletörések veszélyességének vizsgálata az ITIC görbe
alapján történő kiértékelés pontosításához II. rész: Kiértékelés a fogyasztói bekapcsoltság
figyelembe vételével", ELEKTROTECHNIKA 106:(1) pp. 5-8. (2013)
[S21] Dán András, Farkas Csaba, "Feszültségletörések veszélyességének vizsgálata az ITIC görbe
alapján történő kiértékelés pontosításához III. rész: Kiértékelés a feszültség-idő terület
fuzzyfikálása segítségével", ELEKTROTECHNIKA 106:(04) pp. 1-6. (2013)
[S22] Dán András, Farkas Csaba, "Feszültségletörések új kiértékelési módszerei, MEE 60.
Vándorgyűlés, Mátraháza, Magyarország, 2013.09.11-13., pp. 1-4.
[S23] Dán András, Farkas Csaba, "Feszültségletörések veszélyességének vizsgálata I. rész: Kiértékelés a
feszültség- idő területek és a letörési energia alapján", ELEKTROTECHNIKA 105:(12) pp. 15. (2012)
[S24] Dán András, Czira Zsuzsa, Dobos Gábor, Farkas Csaba, "Evaluation of voltage dip severity (a
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Estonia, 2010.06.16-18. pp. 49-52.
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Az 50 taxira kapott adatok feldolgozásával kapott eredmények

Függelék
F1 Az 50 taxira kapott adatok feldolgozásával kapott
eredmények
A statisztikai paraméterek meghatározásához először a nyers adatokat kellett kezelhető
formátumúra hozni. Ennek érdekében Excel VBA kódot írtam, amely a szükséges számításokat
elvégezte.
Az adatok a következő formátumban álltak rendelkezésre:
Speed

xCoord

yCoord

Angle

Status

TimeStamp

0

47.52878189

19.20428085

0

0

2014-05-09 07:45:38.037

0

47.52880859

19.20430946

0

0

2014.05.09 7:45

Láthatóan GPS-adatokról van szó, amelyekből távolságot szükséges számítani. A távolságszámítást
a következő képlettel végeztem [92]:
=ACOS(COS(RADIANS(90-Lat1))*COS(RADIANS(90-Lat2))+SIN(RADIANS(90-Lat1))
*SIN(RADIANS(90-Lat2))*COS(RADIANS(Long1-Long2)))*6371
ami végül km-ben fogja a távolságot megadni. Bár ez két pont közötti távolság és nem veszi
figyelembe a városi jellegből fakadó sajátosságokat (amelyek esetén az ún. Manhattan-metrika
megfelelőbb lenne), de a kis mintavételi idők használata következtében a pontosabb modellezéstől
eltekintettem.

Megtett út (eloszlás)
180
160
Távolság [km]

140
120
100
80
60
40
20
2014.05.09 19:12

140. ábra: Egy autó által megtett út eloszlásfüggvénye

2014.05.09 16:48

2014.05.09 14:24

2014.05.09 12:00

2014.05.09 9:36

2014.05.09 7:12

2014.05.09 4:48

0

Az időbélyeg nem minden esetben volt megfelelő formátumú (ahogy a fenti táblázat első sorában is
látható), ezt további átalakítással megfelelő alakra hoztam.
Ezt követően meghatároztam, hogy az egyes autók hogyan mozogtak. Ehhez a megtett út
eloszlásfüggvényét vettem fel (a 142. ábra mutat egy példát): ebből meg lehet állapítani, hogy
hogyan mozogtak a járművek és mekkora utat tettek meg közben.
Az adatok jobb felhasználhatósága érdekében uniform időlépéseket határoztam meg: 1 perces, de
későbbi esetleges szimulációkhoz másodperces bontást is.
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F1.1 Mozgó autók száma
F1.1.1.1

Exponenciális eloszlás

A megtett útra vonatkozóan a szakirodalom (lásd 2.3. fejezet) kedvelt feltételezése az exponenciális
eloszlás. Mind MATLAB, mind a Wolfram Mathematica segítségével elvégeztem a megtett útra az
eloszlásfüggvény illesztését, a két program ugyanazt az eredményt adta.

141. ábra: Exponenciális eloszlás illesztése

Az illesztés jellemzői a következők:
Distribution:
Log likelihood:
Domain:
Mean:
Variance:
Parameter
mu

Exponential
-3622.41
0 <= y < Inf
2.4011
5.76526

Estimate
2.4011

Std. Err.
0.0546409

Estimated covariance of parameter estimates:
mu
mu 0.00298563

Tudjuk, hogy az exponenciális eloszlás esetén a várható érték  = , vagyis  = 0.4164, amelyet
Wolfram Mathematica segítségével is megkaptam.
F1.1.1.2

Inverz Gauss-eloszlás

Az inverz Gauss-eloszlást, mint az exponenciális eloszlás-család egyik tagját is vizsgáltam. Az
illesztést MATLAB-bal végeztem, s Wolfram Mathematica segítségével ellenőriztem. Az inverz
Gauss-eloszlást leíró egyenlet a következő alakú:

; ,  = 
2 ∙  − 




∙




 మ 

మ

ahol  > 0 a várható érték,  > 0 az alaktényező,
pedig a helytényező ( = 0 esetén a
kétparaméteres inverz Gauss-eloszlást kapjuk vissza); vagyis a függvény leírásához nem az átlagra
és a szórásra van szükségünk, hanem a fenti összefüggésben szereplő paraméterekre. Az illesztés
jellemzői a következők:
Distribution:
Log likelihood:

Inverse Gaussian
-2601.86
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Domain:
Mean:
Variance:
Parameter
mu
lambda

0 < y < Inf
2.4011
66.7161
Estimate
2.4011
0.20749

Std. Err.
0.185876
0.00667761

Estimated covariance of parameter estimates:
mu
lambda
mu
0.0345499
0
lambda
0 4.45905e-005

142. ábra: Inverz Gauss eloszlás illesztése

Tehát az eloszlást jellemző paraméterek: az átlag  = 2,4011 és a szórásnégyzet
tehát a szórás = 8,168. A kapott eredmények km-ben értendőek.



= 66,7161,

Wolfram Mathematica segítségével meg tudjuk határozni a háromparaméteres inverz Gausseloszlás paramétereit is (bár az EasyFittool-lal [94] végzett vizsgálatok alapján ez rosszabbul teljesít,
mint a kétparaméteres):  = 0.1146,  = 0.0072, = 0.6401.

F1.1.2 A megtett út időtartamának közelítése

Az időtartamra vonatkozóan is hasonló közelítéssel élhetünk, mint a megtett út hosszára
vonatkozóan. Azt a szakirodalmi (lásd 2.3. fejezet), valamint a saját adatok alapján is látjuk, hogy az
utak időtartama nem exponenciális eloszlást követ. Az EasyFit [94] segítségével megállapíthatjuk,
hogy melyik eloszlást célszerű használni:

#

Distribution

Kolmogorov
Smirnov

Anderson
Darling

Statistic Rank Statistic Rank

Chi-Squared
Statistic

Rank

22 Gen. Pareto

0.03031

1

83.611

32

27 Inv. Gaussian (3P)

0.03239

2

1.9719

1

22.656

4

39 Lognormal (3P)

0.03325

3

2.5676

2

25.949

5

3

N/A
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38 Lognormal

0.03485

4

4.9407

9

38.227

11

35 Log-Logistic (3P)

0.03514

5

4.546

8

37.004

9

2 Burr

0.03664

6

6.2214

14

41.627

12

36 Log-Pearson 3

0.03675

7

3.2228

4

32.725

7

33 Log-Gamma

0.03727

8

3.2411

5

33.859

8

14 Fatigue Life (3P)

0.03779

9

3.2429

6

21.628

3

28 Johnson SB

0.03975

10

3.082

3

16.705

1

26 Inv. Gaussian

0.04069

11

3.4721

7

19.9

2

0.041

12

5.6945

13

37.755

10

45 Pearson 6

0.04268

13

5.0512

10

46.104

14

46 Pearson 6 (4P)

0.04275

14

5.243

11

48.628

16

44 Pearson 5 (3P)

0.04335

15

5.5847

12

48.437

15

16 Frechet (3P)

0.0439

16

6.3306

15

55.356

18

13 Fatigue Life

0.0458

17

6.7312

16

32.466

6

34 Log-Logistic

0.04642

18

9.2866

19

53.32

17

43 Pearson 5

0.04853

19

7.8806

18

66.397

19

19 Gen. Extreme Value 0.0497

20

7.6442

17

44.622

13

15 Frechet

0.06687

21

21.048

21

171.05

21

18 Gamma (3P)

0.07303

22

20.942

20

90.859

20

57 Weibull (3P)

0.08239

23

21.883

22

248.46

25

56 Weibull

0.08516

24

46.922

27

203.04

22

12 Exponential (2P)

0.09807

25

26.294

23

243.78

24

8 Dagum (4P)

0.11261

26

64.01

30

375.6

29

20 Gen. Gamma

0.11271

27

45.826

26

208.23

23

29 Kumaraswamy

0.12048

28

39.241

24

289.58

27

1 Beta

0.12864

29

56.265

29

300.72

28

21 Gen. Gamma (4P)

4
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11 Exponential

0.14163

30

45.446

25

420.54

31

42 Pareto 2

0.14719

31

48.411

28

417.96

30

17 Gamma

0.17421

32

68.73

31

485.93

32

37 Logistic

0.19162

33

140.29

36

697.66

38

25 Hypersecant

0.19204

34

136.8

35

617.96

37

4 Cauchy

0.19611

35

113.29

34

281.05

26

9 Error

0.2009

36

145.01

37

537.39

33

30 Laplace

0.2009

37

145.01

38

537.39

34

6 Chi-Squared (2P)

0.20524

38

155.14

39

799.21

39

23 Gumbel Max

0.20544

39

99.008

33

540.1

35

40 Normal

0.20802

40

160.01

41

818.97

40

50 Rayleigh (2P)

0.21109

41

156.92

40

595.47

36

49 Rayleigh

0.21245

42

278.88

45

837.54

41

32 Levy (2P)

0.24004

43

185.65

42

861.42

42

51 Reciprocal

0.26017

44

257.22

44

1622.9

44

24 Gumbel Min

0.26416

45

330.17

46

N/A

55 Uniform

0.26522

46

564.98

49

N/A

31 Levy

0.27033

47

245.94

43

1023.6

43

52 Rice

0.32729

48

585.95

50

1758.9

45

41 Pareto

0.34447

49

379.44

47

2250.3

47

48 Power Function

0.36383

50

447.03

48

47 Pert

0.44953

51

905.56

52

2086.8

46

10 Error Function

0.54718

52

820.59

51

2823.6

48

5 Chi-Squared

0.58553

53

24614.0

56

8245.8

50

54 Triangular

0.6583

54

2256.4

53

6812.5

49

7 Dagum

0.99806

55

17787.0

54

3.7482E+6

51

5

N/A
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53 Student's t

0.99899

3 Burr (4P)

56

18445.0

N/A

58 Erlang

No fit

59 Erlang (3P)

No fit

60 Johnson SU

No fit

61 Nakagami

No fit

55

1.3085E+7

N/A

52

N/A

143. ábra: A mozgás időtartamára illesztett eloszlások vizsgálata

A táblázat alapján a továbbiakban az inverz Gauss, valamint a lognormális eloszlást vizsgálom.
F1.1.2.1

Inverz Gauss-eloszlás

Inverz Gauss-eloszlást illesztve MATLAB-bal és Wolfram Mathematicával a 144. ábra szerinti
eredményt kaptam.

144. ábra: Inverz Gauss eloszlás illesztése a mozgás időtartamát mutató hisztogramra

Az illesztés jellemzői pedig a következőek:
Distribution:
Log likelihood:
Domain:
Mean:
Variance:
Parameter
mu
lambda

Inverse Gaussian
-11068.7
0 < y < Inf
327.414
109523

Estimate
327.414
320.471

Std. Err.
7.53113
10.3136

Estimated covariance of parameter estimates:
mu
lambda
mu
56.7179 7.01887e-006
lambda 7.01887e-006
106.371

Tehát az eloszlást jellemző paraméterek: az átlag  = 327.4143 és a szórásnégyzet
109522,414, tehát a szórás = 330,94. A kapott eredmények s-ban értendőek.
6
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F1.1.2.2

Lognormális eloszlás

A lognormális eloszlás sűrűségfüggvénye a következő:
; ,  =

∙

1

∙ √2

∙






 మ

మ

MATLAB-bal és Wolfram Mathematicával elvégezve az illesztést a 145. ábra szerinti eredményt
kaptam. Az eloszlást jellemző paraméterek meghatározása a következőképpen történik:
•
•

మ

az átlag:  మ
a szórásnégyzet: 

మ

− 1 ∙ 2



మ

145. ábra: Lognormális eloszlás illesztése a mozgás időtartamát mutató hisztogramra

Az illesztés jellemzői pedig a következőek:
Distribution:
Log likelihood:
Domain:
Mean:
Variance:
Parameter
mu
sigma

Lognormal
-12870.8
0 < y < Inf
320.869
108436

Estimate
5.41133
0.848179

Std. Err.
0.0193017
0.0136537

Estimated covariance of parameter estimates:
mu
sigma
mu
0.000372557 2.58711e-018
sigma 2.58711e-018
0.000186423

Tehát az átlag  = 320,869 és a szórásnégyzet  = 108436, tehát a szórás = 329,2962 (a
sűrűségfüggvényben is szereplő azonos betűk ne tévesszenek meg bennünket!). A kapott
eredmények s-ban értendőek.
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F2 A megtett út közelítése e-taxi flotta esetén
F2.1 Lévy-eloszlás
A Lévy-eloszlás illesztését Wolfram Mathematica segítségével végeztem. A következőkben egy, a
lényegi részre ránagyított ábrát mutatok be (146. ábra).

146. ábra: Lévy-eloszlás illesztése a megtett utat mutató hisztogramra

Az illesztéssel a Lévy-eloszlás paramétereire  = −0.0306, = 0.45985 adódott. A Lévy-eloszlás
esetén nem tudunk várható értéket meghatározni, CDF-je viszont a Wolfram Mathematica
segítségével a 147. ábra szerinti.

147. ábra: Lévy-eloszlás illesztése a megtett utat mutató hisztogramra, CDF

Láthatóan a rövid távolságokat a Lévy-eloszlás jobban közelíti, mint az exponenciális, a 2km-nél
nagyobb távolságokat azonban alulbecsli.

F2.2 Inverz Gauss eloszlás
A 148. ábra bemutatja, hogy a megtett utat inverz Gauss eloszlással közelítve milyen eredményt
kapunk (a vízszintes tengelyen ezúttal is a megtett út szerepel km-ben).
8

A megtett út közelítése e-taxi flotta esetén

148. ábra: Inverz Gauss eloszlás illesztése a megtett utat mutató hisztogramra

149. ábra: Inverz Gauss eloszlás illesztése a megtett utat mutató hisztogramra, CDF

Az illesztés jellemzői:
Distribution:
Log likelihood:
Domain:
Mean:
Variance:
Parameter
mu
lambda

Inverse Gaussian
-1.47596e+006
0 < y < Inf
2.64493
44.8008

Estimate
2.64493
0.413004

Std. Err.
0.00537953
0.000469429

Estimated covariance of parameter estimates:
mu
lambda
mu
2.89393e-005 1.97785e-012
lambda 1.97785e-012 2.20364e-007
Az inverz Gauss-eloszlás a megtett út várható értékeként 2,645km-t ad, ami közelebb van a
tényleges értékhez, mint az exponenciális eloszlás illesztésével kapott eredmény.
Az inverz Gauss-eloszlásra felvett CDF alapján pedig azt mondhatjuk, hogy ez az eloszlás
felülreprezentálja a rövid távolságokat (149. ábra).
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F2.3 Gamma eloszlás
Megvizsgáltam a gamma-eloszlást is, bár az 50 taxira vonatkozó esetben ez nem szerepelt a vizsgált
eloszlásfüggvények között.

150. ábra: Gamma eloszlás illesztése a megtett utat mutató hisztogramra

151. ábra: Gamma eloszlás illesztése a megtett utat mutató hisztogramra, CDF

Az illesztés jellemzői:
Distribution:
Log likelihood:
Domain:
Mean:
Variance:
Parameter
a
b

Gamma
-2.92623e+006
0 < y < Inf
2.64493
11.0181

Estimate
0.63492
4.16576

Std. Err.
0.000609266
0.00579954

Estimated covariance of parameter estimates:
a
b
a
3.71205e-007 -2.43551e-006
b -2.43551e-006
3.36347e-005
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Láthatóan a gamma-eloszlás is jó közelítést ad, a megtett útra átlaga pedig a nyers adatokra
meghatározott várható értékhez közel esik.

F2.4 Összegzés - választott eloszlás a megtett út közelítésére
A kapott eredmények összegezéseként egy ábrán (152. ábra) bemutatom az egyes típusokra kapott
kumulatív eloszlásgörbéket (a Lévy-eloszlás hiányzik, mert azt MATLAB segítségével nem lehetett
illeszteni). Az utak átlaga a nyers adatok alapján 3km, az illesztett adatok alapján 2,64km,
mindhárom illesztett eloszlástípus esetén.

152. ábra: Különböző eloszlások illesztése a megtett utat mutató hisztogramra, CDF

A nagyszámú minta miatt nem tudtam statisztikai tesztet elvégezni, hogy meggyőződhessek arról,
hogy az választott eloszlások tényleg jól közelítik-e az adatsorunkat: a MATLAB hivatalos oldalán
lévő fórumon is megtalálható, hogy pl. a Kolmogorov-Szmirnov teszt - de más tesztek is - ekkora
mennyiségű adat esetén nem megfelelően működnek. A Wolfram Mathematica segítségével sem
sikerült statisztikai teszteket érdemben végezni.
Természetesen az is egy járható út lenne, ha a nagyszámú mintára nem illesztenénk eloszlást,
hanem közvetlenül ebből a mintából választanánk véletlenszerűen értékeket az egyes járművek
jellemzésére. Ez a módszer azonban nem adna általánosan alkalmazható modellt, így a
továbbiakban az eloszlásfüggvények alkalmazását preferáltam.
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F3 Az utazás időtartamának közelítése e-taxi flotta esetén
F3.1 Log-logisztikus eloszlás
A log-logisztikus eloszlás illesztését az 153. ábra mutatja.

153. ábra: Log-logisztikus eloszlás illesztése a mozgás időtartamát mutató hisztogramra

154. ábra: Log-logisztikus eloszlás illesztése a mozgás időtartamát mutató hisztogramra, CDF

Az illesztés jellemzői a következők:
Distribution:
Log likelihood:
Domain:
Mean:
Variance:
Parameter
mu
sigma

Log-Logistic
-4.39784e+006
0 < y < Inf
7.86317
Inf

Estimate
1.50631
0.54853

Std. Err.
0.000753722
0.00038115

Estimated covariance of parameter estimates:
mu
sigma
mu
5.68097e-007 -1.38412e-008
sigma -1.38412e-008
1.45275e-007
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A log-logisztikus eloszlás láthatóan jó közelítést ad, melyet az 154. ábra szerinti kumulatív
eloszlásfüggvény is mutat. Az eloszlásból számított átlag 7,863 perc, ami a nyers adatok átlagánál
több.

F3.2 Weibull eloszlás
A Weibull-eloszlással kapott illesztést a 155. ábra mutatja.

155. ábra: Weibull eloszlás illesztése a mozgás időtartamát mutató hisztogramra

156. ábra: Weibull eloszlás illesztése a mozgás időtartamát mutató hisztogramra, CDF

Az illesztés jellemzői a következőek:
Distribution:
Log likelihood:
Domain:
Mean:
Variance:
Parameter
a
b

Weibull
-4.47113e+006
0 < y < Inf
6.79578
42.0653

Estimate
6.92423
1.04812

Std. Err.
0.0056433
0.000603375

Estimated covariance of parameter estimates:
a
b
a 3.18469e-005 1.11687e-006
b 1.11687e-006 3.64061e-007
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F4 A második és a harmadik faktoriális momentum
meghatározása MAP(2) illesztés esetén
F4.1 A második derivált
A második derivált esetében is hasonló átalakításokkal szeretnénk élni, mint az első deriváltnál
látott esetben. A feladat tehát a
 
 

బ భ ∙ ∙∆



derivált meghatározása. Először a  = 1 helyettesítés nélküli alakot számítom ki. Ennek érdekében
deriválom az első derivált esetén kapott formulát  szerint, s a korábbiakban is látott Taylor-soros
átírást használom:
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A mátrixokkal való műveletek miatt figyelembe kell venni, hogy a felcserélhetőség elve nem
teljesül, vagyis bonyolultabb a számítás, mint ha pusztán csak változók lennének. A szorzási szabályt
használva a fenti derivált a következő lesz:
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A fenti összefüggésből jól látható, hogy a második derivált esetében a szummában szereplő
mindegyik tag
 +  ∙  ∙  ∙  +  ∙  ∙  ∙  +  ∙ 

alakú, tehát a teljes deriváltat hármas szummázással lehet leírni, s a feladatunk, hogy a fenti
összefüggésben a hatványkitevőket, továbbá a szummázási határokat megfelelően válasszuk meg.
Az első derivált esetében láttuk, hogy a
 +  ∙ 




tag a deriváláskor szétesett a
  +  ∙   ∙  +  ∙ 
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kifejezésre. Most ezt a tagot kell tovább szétbontani, felhasználva a deriválás szorzási szabályát,
továbbá figyelembe véve, hogy mátrixokkal dolgozunk, vagyis a szorzási műveletek nem
felcserélhetők. A fenti szorzat deriválásakor tehát először a
 +  ∙ 

tagot deriváljuk, a másik, -t tartalmazó tényező marad, majd fordítva, a
 +  ∙ 

tagot deriválva, s a másikat változatlanul hagyva, valamint a megfelelő szummákat képezve, az első
deriváltnál látottakhoz hasonlóan a következő kifejezést kapjuk a második deriváltra:
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Határozzuk meg a derivált értékét a  = 1 helyen, s egyúttal szorozzuk meg balról az , jobbról
pedig az vektorral:
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Ismét felhasználva az

 ∙  +   = 0
 +   ∙

=0

összefüggéseket, láthatjuk, hogy a többszörös szummákat tartalmazó képlet jelentősen
egyszerűsödik: a szorzások miatt ugyanis " = 0 és  − # − 1 = 0 lehet csak az első tagban, míg a
másodikban - hasonló okokból - # = 0 és  − " − 2 = 0. Figyelembe véve ezeket az
egyszerűsítéseket, a fenti nagy szumma mindkét tagjából csupán
∙
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marad, tehát összesen kétszer kell venni a fenti szummát, vagyis
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A továbbiakban egyszerűsítésképpen nevezzük a  +  összeget -nek, tehát
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∆ 
∙
!

tag az exponenciális mátrixfüggvény Taylor-soros alakjához nagyon hasonlít, ki kell azonban
egészítenünk   -tel. A probléma ezzel az, hogy a  mátrix nem invertálható, így a   mátrixszal
nem szorozhatjuk meg a kapott eredményt jobbról. Belátható azonban [121], hogy a  − ∙ 
mátrix már nem lesz szinguláris (a bizonyítást az F6 függelékben ismertetem). Vagyis a  − ∙ 
mátrixot használva a második deriváltra kapott összefüggésünk
2! ∙  ∙  ∙ 


alakú lesz. Számítsuk ki  −
 −

∆ 
∙  ∙  −
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∙  -t:
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∙  =  +

∙

a különböző, korábban már látott azonosságok felhasználásával. A második deriváltra kapott
összefüggésünk ekkor tehát a következő:
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tagban a  ∙ = 0 összefüggés miatt  > 2 esetén a zárójel felbontása után a   tag kivételével
minden 0 lesz, vagyis   -t kapunk.  = 2-re ugyanakkor nem tűnik el egyik tag sem, s a fenti
szumma értéke
2! ∙  ∙  ∙

∆
∙ ∙
2! 
lesz. A teljes második derivált így, a fenti két tag figyelembe vételével:
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ahol ' az egységmátrixot jelöli (jelen esetben 2x2-es).

 ∙ ∆
( ∙  −
2!
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F4.2 A harmadik derivált

Az első két derivált kiszámításakor szerzett tapasztalatokat, valamint az ott látottakat felhasználva
számíthatjuk ki a harmadik deriváltat. Láthattuk, hogy az első derivált számításához kettős
szummára, a második derivált számításához hármas szummára volt szükség, a harmadik derivált
számításához pedig a szorzási szabály következtében széteső tagok négyes szummát alkotnak. Az
ilyen mátrixegyenlet kezelése nehézkes, emiatt egy átalakítással éltem a továbbiakban. Már a
második derivált esetén is láttuk, hogy a szummák
 +  ∙  ∙  ∙  +  ∙  ∙  ∙  +  ∙ 

alakúak: most az újabb deriválás hatására további szorzótényezők fognak megjelenni, vagyis a fenti
összefüggés
 +  ∙  ∙  ∙  +  ∙  ∙  ∙  +  ∙  ∙  ∙  +  ∙ 
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alakot ölt. A második deriválthoz hasonlóan ebben az esetben is elmondhatjuk, hogy az  vektorral
balról, az összegző vektorral jobbról szorzás hatására a megfelelő tagok (a bal és jobb oldalon álló
 +  ∙  tényezők) nullává válnak, kivéve, ha a kitevőjük nulla. Ezt a korlátot felhasználva csak
a közbenső,
 ∙  +  ∙  ∙  ∙  +  ∙  ∙ 

tagok fognak megmaradni, amelyekre - ahogy a második derivált esetében is láttuk - szummázást
lehet felírni. Ebben az esetben azonban sokkal bonyolultabb összefüggés írható fel, hiszen a
deriválás szorzási szabálya következtében sokfelé esik szét a szumma. Hogy ezeket a számítási
nehézségeket, valamint a teljes számítás áttekinthetetlenségét elkerüljük, a többszörös
szummázást mátrixműveletekre vezetjük vissza. Vegyük észre, hogy a

) = *
0


+


hipermátrix hatványozásával a harmadik derivált kiszámításakor fellépő, a fentebbiekben említett
többes
szummákban
szereplő
tagokat
meghatározhatjuk:
a








 ∙  +  ∙  ∙  ∙  +  ∙  ∙  blokkból a
részt;
 +  ∙  ∙  ∙
 +  ∙ 
0
ehhez a ) hipermátrix jobb felső blokkját kell meghatározni, amit balról ' 0 , jobbról  -vel
'
való szorzással kaphatunk meg (mivel a ) hipermátrix egy 4x4-es mátrix, ezért balról 2x4-es,
jobbról 4x2-es mátrixszal szorozva 2x2-es mátrixot fogunk kapni):
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A harmadik deriváltat így - az első két derivált analógiájára - a következőképpen határozhatjuk meg:

ahol
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Számítsuk ki a ) hipermátrix négyzetét:
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A deriváltra vonatkozó képletből láthatjuk, hogy ez a ) tag mindig meg lesz szorozva )
valamilyen, 0-tól nagyobb hatványával. Ez azt eredményezi, hogy jelentősen egyszerűsödik a
szorzásokat követően a kapott eredmény-hipermátrix szerkezete, hiszen tudjuk, hogy  ∙ = 0, így
több tag is el fog tűnni:
0 − ∙  ∙
) ∙ ) = ) + *
0

A további szorzást elvégezve , = 4-re

∙  +  ∙
0

0  ∙ − ∙  ∙ ∙  +  ∙
) ∙ ) = ) + *
0
0

és a szorzást tovább folytatva általánosan
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 −
∙
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Ez azt jelenti tehát, hogy a harmadik deriváltra vonatkozó képletünk a következő lesz:

 ∙ 
 

బ భ ∙ ∙∆

!

∙




=  ∙  ∙ '

0  ∙ 

0
∙   ∙  ∙
'



=
 −
∆
∙
∙  ∙ ∙  +  ∙
∙ -) + 0 
,!
0
0

∙  . ∙ ) ∙


A kapott összefüggésből rögtön látjuk, hogy megjelent egy mátrix-exponenciális tag, mivel azonban
az összegzés alsó határa , = 3, további átalakítások szükségesek. A ) hipermátrixot tartalmazó
tagokra:
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Ez a kifejezés még - a sokszoros szummázás következményeként - 3!-sal meg van szorozva; ezt nem
írtam ki az előzőekben részletesen. Továbbá ki kell számolnunk a szummában szereplő megfelelő
tagokat. A mátrix egyszerű szerkezete miatt elegendő a jobb felső blokkal foglalkozni:





bontsuk szét két részre:
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határa , = 3, a  mátrix azonban , − 2-edik hatványon van, ezért  legalább első
hatványon biztosan lesz, tehát plusz tagok nem jönnek be. Korábban már láttuk, hogy
mivel a  mátrix nem invertálható, ezért közvetlenül nem bővíthetünk   ∙   -vel,
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A másik tagra: ∑
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∙ . Az , = 3 és az , > 3 eseteket külön kell választanunk: ∑
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A kapott összefüggésekből tehát a harmadik deriváltra vonatkozó képletünket is megkaptuk.
Fontos, hogy az egész kifejezés még 3!-sal meg van szorozva, amit az előzőekben nem írtam ki
részleteiben.
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F5 A korreláció számítása a MAP(2) modell esetén
Az első és a második 5 percben érkezett járművek számának együttes eloszlása a transzformált
tartományban a következő:
2   =  ∙

బ భ ∙భ ∙∆

బ భ ∙మ ∙∆

∙

∙

ahol ∆ az 5 perces diszkrét időközt jelöli, amellyel a szimuláció során dolgoztunk. Az együttes
eloszlásból meg tudjuk határozni az első és a második 5 percben érkezett járművek számának
együttes várható értékét:
3   =

4 4 
2  |భ మ
4 4

Ebből a mennyiségből, valamint a korában már meghatározott első és második momentumokból a
korreláció számítható:
6788 =

3   − 3  ∙ 3 
భ ∙ మ

ahol esetünkben az  és az  indexű, az első és a második időlépés alatt beérkező autók számát
megadó valószínűségi változók megegyeznek, a folyamat stacionáriusnak tekinthető, a szórások így
megegyeznek, vagyis a nevezőben tulajdonképpen a szórásnégyzet szerepel, amit a


összefüggéssel határozhatunk meg.

= 3  − 3 



Először tehát az együttes várható értéket kell kiszámítani. A parciális deriválást az egyes tagokra
elvégezve a következőt kapjuk:
3   =  ∙

4 
4

బ భ ∙భ ∙∆



భ

∙


4 
4

బ భ ∙మ ∙∆



మ 

∙

Mindkét parciális ugyanolyan alakú, s korábban már láttuk, hogy az exponenciális kifejezés
deriváltja a következő:

ahol  =  +  .

4 
4

బ భ ∙మ ∙∆



మ 

∆
=  ∙    ∙  ∙  
!








Ez a parciális tag jobbról -ral van szorozva, így  − # − 1 = 0 kell, hogy legyen, különben a
 ∙ = 0 azonosság miatt a szorzat minden tagja, s így a szorzat is 0 lenne. Ez azt jelenti, hogy
# =  − 1, vagyis a kapott formula egyszerűsödik:
4 
4

బ భ ∙మ ∙∆



=


మ 



∆
∙   ∙ 
!


A kapott kifejezésből ∑
-t szeretnénk exponenciális alakba írni, a szummát eltüntetve.
 ! ∙ 
Ehhez a nem szinguláris  − ∙  mátrixot és annak inverzét használjuk, vagyis
∆






∆
∆
∙   =  ∙   ∙  −
!
!




∆
=  ∙  −   ∙
!




∙  ∙  −

∙  ∙  −
∙ 
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A korreláció számítása a MAP(2) modell esetén
A kapott kifejezésben   ∙
a következő alakba írható:

= 0, kivéve, ha  = 1. Ennek megfelelően az egyenlőség jobb oldala

$∆ ∙  − ∆ ∙

∙  + 




∆
∙   % ∙  −
!

∙ 

A zárójeleket felbontva és exponenciális alakra hozva a szummás kifejezést, a következőt kapjuk:



=


∆
∙   = ∆ ∙  − ∆ ∙
!
∙∆

−'−∆∙

∙  ∙  −

∙  ∙  −

∙ 

∙  + 

∙∆

− ' −  ∙ ∆ ∙  −

∙  =

Hasonlóképpen számíthatjuk a másik parciális deriváltat is: abban az esetben a
∆
 ∙    ∙  ∙  
!




tag balról van szorozva -val, s az  ∙  = 0 azonosság miatt # = 0 lehet csak. A kapott kifejezés az
először kiszámolt parciális deriválthoz nagyon hasonló, a részletes számítást így mellőzöm.




A fentiek alapján tehát az együttes eloszlás várható értéke a következő:
4 4 
2  |భ మ =  ∙  ∙  ∙∆ − ' − ∆ ∙
4 4
∙  ∙∆ − ' − ∆ ∙ ∙  ∙  − ∙  ∙  ∙ =
=  ∙  ∙  ∙∆ − ' − ∆ ∙ ∙  ∙  − ∙   ∙  ∙

3   =

∙  ∙  −

∙  ∙

Korábbi számítások alapján tudjuk, hogy az első momentum a következőképpen számítható ki:
3  = 3  =

A szórásnégyzet pedig a következő:


 
9∆, | =  ∙ ∆ ∙  ∙



 
 
9∆,
|
−
9∆,
|
.
=


 

 ∙ ∆
+  ∙  ∙ & ∙∆ − ' −  ∙ ∆ −
( ∙  −
2!

= 3  − 3  =


∆
∙ ∙
2! 
− ∙ ∆ ∙  ∙ 

= 2! ∙  ∙  ∙

∙  ∙  ∙  −

Egyszerűsítések és összevonások után a korrelációra kapott összefüggés így a következő:
6788 =
=

 ∙  ∙ :

 ∙  ∙ ∆ ∙ ' −

∙   − ∆ ∙ ∙ ; ∙  ∙
 ∙ ∆
∙  + 2! ∙ - ∙∆ − ' −  ∙ ∆ − 2! . ∙  − ∙  ∙  ∙

∙∆

−'−∆∙

∙  ∙  −
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A − ∙ mátrix nem szinguláris voltáról

F6 A  ܦ−  ∙ ߙ mátrix nem szinguláris voltáról

A bizonyítás [121]-ben megtalálható. Tegyük fel, hogy  −
melyre
ebből, mindkét oldalt balról

Felbontva:

ahol

 ∙  −

-gyel megszorozva
 ∙  −
∙∙

és

∙  ∙

Írjuk vissza ezt az eredeti összefüggésbe:

=0∙

−∙
∙

∙∙

=0

=0

=1

∙

tehát

∙  = 0

∙  mégis szinguláris, akkor ∃ ≠ 0,

=0

∙

=0

∙−∙

∙=0

∙ =0

ami azt jelenti, hogy x és α egyaránt a  sajátvektora, emiatt arányosak egymással, vagyis

Az  ∙

 =6∙

= 0 összefüggésbe a kapott eredményt visszaírva
6∙∙

=0

adódik, amiből 6 = 0, de ekkor  = 0, ami ellentmondás.
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F7 Akkumulátorcserélős töltőállomások sztochasztikus
modellezése
A villamos autók töltését nem csupán gyorstöltőkkel lehet megvalósítani, hanem reális
alternatívaként merül fel az ún. akkumulátorcserélős töltőállomások használata is. A kétirányú
teljesítményáramlás is egyszerűbben valósítható meg akkumulátorcserélős töltőállomásokat
feltételezve, hiszen itt vannak tartalék akkumulátorok, így nem közvetlenül a jármű akkumulátorát
használjuk szabályozási célokra.
A következőkben az akkumulátorcserélős töltőállomások forgalmi modellezését, az azzal
kapcsolatos szimulációs eredményeket ismertetem. Először a hagyományos értelemben vett,
visszatáplálásra nem alkalmas akkumulátorcserélős töltőállomások jellemzőit vizsgálom meg, majd
bemutatom, hogy ehhez képest milyen eltérések várhatók, ha a töltőállomásokat bevonjuk a
rendszerszintű szabályozásba is. A visszatáplálás segítségével a fel irányú szabályozást segíthetjük.

F7.1 Akkumulátorcserélős töltőállomások normál üzeme
A villamos autók töltése során szinte elsődleges szempontként említhetjük a kellően rövid töltési
időt. A lassú, de még a gyors töltők töltési ideje sem mérhető össze a mai benzinkutaknál eltöltött
"töltési" idővel, így érdemes lehet olyan technológiákat is megvizsgálni, amelyek - bár egyéb
nehézségek (pl. megfelelő szabványosítás hiánya) miatt - ma nincsenek az érdeklődés
homlokterében, azonban ígéretesnek tűnnek. Ilyen az akkumulátorcserélő technológia is, amellyel
a következőkben foglalkozni fogok.

F7.1.1 Az akkumulátorcserélős állomás működése
Az akkumulátorcserélő technológia folyamatát a 157. ábra mutatja: a járművek beérkeznek tölteni
a töltőállomásra, ahol adott számú akkumulátor-cserélő, valamint a kivett akkumulátorok töltésére
szolgáló gyorstöltő található.
kiszolgált járművek
érkezés

autó várakozási
sor

cserélők

gyorstöltők

készlet

akku várakozási
sor

157. ábra: Akkumulátorcserélős töltőállomás működési blokksémája

A cserélőkben a beérkezett járművekből a lemerült akkumulátorokat kiveszik, s azokat elküldik a
gyorstöltőkhöz tölteni. Természetesen, ha több autó érkezik be akkumulátorcserére, mint ahány
cserélő egység van, akkor lesznek olyan járművek, amelyeknek várakozniuk kell. Hasonlóképpen, ha
több akkumulátort veszünk ki a járművekből, mint ahány gyorstöltő van, akkor a kivett
akkumulátorok fognak várakozási sort alkotni.
A cserélőkben a kivett akkumulátor helyére egy teljesen feltöltött akkumulátort teszünk a
készletből; ismételten, ha nincs elegendő nagyságú készlet, akkor a járműveknek várakozniuk kell
(ilyenkor, bár a cserélőbe bemehetnek, de az akkumulátorukat nem veszik ki). Elegendő nagyságú
készlet esetén az akkumulátorcserét végrehajtják, s a kicserélt (vagyis teljesen feltöltött)
22

Akkumulátorcserélős töltőállomások sztochasztikus modellezése
akkumulátorral a jármű elhagyhatja a töltőállomást. A csere időtartama a Tesla mérései [122] és
[58] szerint mindössze másfél perc, így a szimuláció 5 perces időegysége alatt 3 cserét lehet
végrehajtani.
Az autókból kivett akkumulátorokat ezt követően gyorstöltőkre teszik fel tölteni (ha több
akkumulátort vettünk ki, akkor - ahogy korábban említésre került - várakozási sor alakul ki az
akkumulátorok esetén is), ahol azokat feltöltjük. A töltés időtartama a lemerült akkumulátor
töltöttségétől függ, korábbi szimulációk (lásd 3.2.6 fejezet) alapján 5 vagy 6 időegységnek
tételeztük fel (ez 25-30 perces töltési időt jelent), természetesen a modellben ez állítható
paraméter. A feltöltött akkumulátor ezt követően bekerül a készletbe.

F7.1.2 A töltőállomást jellemző paraméterek vizsgálata
A töltőállomás legfontosabb feladata az, hogy a beérkező igényeket kiszolgálja, vagyis ne legyen
várakozó jármű. A várakozó autók számát több dolog is befolyásolja:
•
•
•
•

a beérkezési intenzitás,
a cserélők száma,
a gyorstöltők száma,
a készlet nagysága.

Láthatjuk, hogy a várakozó autók számának vizsgálata többdimenziós problémát jelent, amelyet így
vizuálisan nem lehet jól bemutatni. A beérkezési intenzitást ugyanakkor fixnek, a töltőállomástól
függetlennek vehetjük, így a felsorolásból három olyan paraméter marad, amelyek változtatásával a
töltőállomást optimalizálhatjuk. A következőkben röviden ismertetem a különböző paraméterek
mellett az elvégzett futtatások eredményeit. A beérkezési intenzitás minden esetben ugyanaz, a
korábbi (lásd 3.2.7. fejezet), MAP(2) segítségével meghatározott példát vettem alapul, amelyre
vonatkozóan a beérkezést a korábbiakban már látott, de a 158. ábrán újra bemutatott hisztogram
írja le.

158. ábra: A beérkezést leíró hisztogram

Minden szimulációban 10 futtatást végeztem, ezek átlagaként határoztam meg a töltőállomást
jellemző paraméterek értékét. Az átlagolás miatt sehol sem kaptam egész számokat: a kapott
értékekre ennek megfelelően ne konkrét eredményként tekintsünk (nyilván nincs pl. 1,4 várakozó
autó), hanem az egymással való összehasonlíthatósághoz szükséges mérőszámokként. A következő
fejezetben két példán keresztül mutatom be a modell számítási képességeit.
F7.1.2.1

3 cserélő, 20 gyorstöltő, 20 db-os készlet

A példabeli esetben az alcímben felsorolt, 3db cserélő, 20db gyorstöltő és 20db készlet nagyságával
írhatjuk le a töltőállomást. Ez a töltőállomás meglehetősen túlméretezett, a kiindulási hisztogram
alapján felvett beérkezési intenzitás esetén átlagosan csak kis számú autónak kell várakoznia,
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ahogyan azt a 159. ábra is mutatja, ilyen töltőállomás-paraméterek esetén tehát a kiszolgálás
folyamatossága biztosítható.

Várakozó autók átlagos száma
1.4

Várakozó autók száma

1.2
1
0.8
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0.4
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1000

1500

2000

Szimulációs lépés
159. ábra: A várakozó autók átlagos száma

Foglaltság

Cserélők foglaltságának átlagos értéke
5
4.5
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0.5
0
0

500

1000

1500

2000

Szimulációs lépés
160. ábra: A cserélők foglaltságának átlagos értéke

Az akkumulátorcserélők foglaltságát az 160. ábra mutatja. 3db cserélő van a töltőállomásban, de
mindegyik 3 cserét tud végrehajtani az 5 perces szimulációs időlépésben, vagyis összesen egy
időlépés alatt 9 cserét tudunk végrehajtani: a fenti ábrán látható számok ehhez képest értendők.
Mivel itt is átlagértékek találhatók, elmondhatjuk, hogy a cserélők átlagosan kevesebb, mint 30%ban vannak kihasználva ennél a töltőállomás-konfigurációnál, vagyis a töltőállomás túlméretezett.
A 161. ábra mutatja a készlet nagyságának átlagos értékét. A 20db-os készlet kb. 50%-a van
használva átlagosan, így a kiindulási készlet nagyságát is tudjuk még csökkenteni.
A 162. ábra a gyorstöltők foglaltságát mutatja. A 20db gyorstöltő kb. 50%-os kihasználtsággal
üzemel, így kevesebb gyorstöltő is elegendő a fellépő igények kiszolgálására.
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Készlet [db]

A készlet nagyságának átlagos értéke
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161. ábra: A készlet nagyságának átlagos értéke

Gyorstöltők foglaltságának átlagos értéke
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162. ábra: A töltők foglaltságának átlagos értéke

F7.1.2.2

2cserélő, 14gyorstöltő, 18 db-os készlet

A következő vizsgált esetben 2db cserélő, 14db gyorstöltő és 18db-os készlet jellemzi a
töltőállomást. A várakozó autók átlagos számára kapott, a 163. ábra szerinti eredményeket
összehasonlítva a 159. ábra megfelelő adatsorával láthatjuk, hogy a várakozó autók száma
növekedett: ez természetes, hiszen kevesebb a kiszolgálóegység. Ugyanakkor még ennél a
konfigurációnál sem érjük el a lélektani határként (önkényesen) megállapított 5db várakozó autót,
a töltőállomás telepítési paraméterei tehát megfelelőek (de esetleg még mindig túlméretezett az
állomás).
A cserélők foglaltságának átlagos értékét vizsgálva láthatjuk, hogy a kapott ábra (164. ábra)
gyakorlatilag megegyezik az előző esetnél kapottal (160. ábra): ez nem meglepő, hiszen a cserélők
foglaltsága csak a beérkező igényektől függ, az pedig nem változott a korábbiakhoz képest (csak a
sztochasztikus szimulációból adódó ingadozások miatt).
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Várakozó autók száma
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163. ábra: A várakozó autók átlagos száma
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164. ábra: A cserélők foglaltságának átlagos értéke
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165. ábra: A készlet nagyságának átlagos értéke
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Igazából a készletből kivett akkumulátorok esetében is ugyanannyi darabra van szükség a
továbbiakban is, azonban most kisebb a teljes készlet nagysága, amiből elvéve ugyanazt a
mennyiséget, az elérhető készlet kisebb lesz: ezt mutatja a 165. ábra, hiszen a készlet nagysága 2vel csökkent az előző esethez képest, s a rendelkezésre álló készlet nagysága is ekkora csökkenést
szenvedett. Ugyanakkor még mindig van felesleges akkumulátor a készletben, hiszen 4 darabnál
nem csökken kisebbre a készlet nagysága.
Ha összehasonlítjuk a gyorstöltők foglaltságára kapott 166. ábra az előző szimulációra vonatkozó
162. ábra eredményeivel, akkor láthatjuk, hogy a gyorstöltők (ahol a cserélőkből kivett
akkumulátorok feltöltését végezzük) foglaltsága gyakorlatilag megegyezik egymással: ennek ismét
így kell lennie, hiszen a kivett, s így a gyorstöltőkhöz tölteni hozzárendelt akkumulátorok számát a
cserélők "aktivitása" határozza meg, amelyről pedig láttuk, hogy a két esetben ugyanaz. Az összes
gyorstöltőhöz viszonyított kihasználtság azonban növekedett.

Gyorstöltők foglaltságának átlagos értéke
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166. ábra: A töltők foglaltságának átlagos értéke

A kapott eredmények alapján láthatjuk, hogy ez a töltőállomás jelentősen túl van méretezve
minden szempontból, mind a cserélők, mind a gyorstöltők számát, mind a készlet nagyságát lehet
csökkenteni. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek az értékek az átlagos kihasználtság tekintetében
megfelelőek, a hirtelen jövő, nagy beérkezési intenzitás kezelésére nem feltétlenül alkalmasak.
A kapott eredmények azt is mutatják, hogy a szimulációs modell jól működik, s igazából a
töltőállomást leíró paraméterek értékét csak a beérkezési intenzitás határozza meg, minden más
igény változatlan marad (a sztochasztikus szimuláció természetéből fakadó kis ingadozásoktól
eltekintve). Tulajdonképpen tehát nincs szükség optimalizálásra, hanem azt kell megnézni, hogy sok
futtatás eredményeként, adott beérkezési intenzitás esetén milyen paraméterek szükségesek a
töltőállomás számára, hiszen a fentiek tanulsága szerint ezek az igények egy-egy adott érték körül
fognak állandósulni.

F7.1.3 A kiindulási adatokban mutatkozó kis eltérések hatása a szimulációs
eredményekre, a rendszer robosztussága
A modell használhatóságának fontos mutatója annak robosztussága. Ennek vizsgálatára többszöri
futtatást végeztem a kiindulási adatsor (a villamos autók beérkezése) esetén, ezáltal szimulálva a
rendelkezésre álló adatsorban a bizonytalanságokat. A MAP modell illesztését minden esetben
elvégezve a 4. táblázat szerinti paraméter-értékeket kaptam.
Pontos adatok ismeretében természetesen nincs ilyen szórás, ugyanakkor feltételezhetjük, hogy pl.
adatgyűjtés során az idő előre haladtával az adatbázis egyre bővül, az érkezési statisztika
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finomodik, s ennek megfelelően az illesztett paraméterek kismértékben változnak. Ezt a hatást
tudjuk figyelembe venni a kis mértékű perturbáció vizsgálata során.
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4. táblázat: MAP(2) illesztés eredménye

167. ábra: A beérkezési folyamatban tapasztalható ingadozás hatása az átlagos rendszerjellemző paraméterekre Foglalt cserélők száma

Az <, =,  ,  paraméterek 4. táblázat szerinti értékeivel futtattam a szimulációkat, s
megvizsgáltam, hogy az átlagértékekben milyen szórást eredményez a beérkezési adatsorban
mutatkozó ingadozás. Az ábrákon a fekete körök jelzik a medián értékét, a sötétkék sávok az adott
adatsor 25. és 75. percentilisét, a világoskék vonalak a statisztikailag még ki nem lógó adatokat, míg
a kék körök a statisztikailag is az adatsorból kilógó adatokat. Minden perturbációs paraméterre 10
futtatást végeztem, összesen tehát 100 futtatási eredmény van. Ezek nincsenek csoportosítva,
viszont így is jól látszik a kapott eredmények homogenitása (a medián értékek, valamint a
vonatkozó percentilisek értéke egyaránt konstansnak tekinthető a perturbáló hatások ellenére):
mindez a modell használhatóságát támasztja alá, hiszen a végeredményt befolyásoló beérkezési
intenzitásban bekövetkező - s a modellezés/adatgyűjtés pontatlanságaiból óhatatlanul jelen lévő pontatlanságok ellenére konzisztens eredményeket kaptam.
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168. ábra: A beérkezési folyamatban tapasztalható ingadozás hatása az átlagos rendszerjellemző paraméterekre Foglalt gyorstöltők száma

169. ábra: A beérkezési folyamatban tapasztalható ingadozás hatása az átlagos rendszerjellemző paraméterekre Készlet nagysága

F7.1.4 Töltőállomás optimalizálása
A következőkben a töltőállomás optimalizálását vizsgálom meg: a töltőállomást jellemző
paraméterek (cserélők, gyorstöltők, készlet száma) értékét szeretném úgy meghatározni, hogy a
kiszolgálás folytonosságát is lehessen biztosítani. A folytonosságot akkor tekintjük biztosítottnak, ha
nem alakul ki hosszú távon jelentős várakozási sor. Ez a következőt jelenti: alapesetben
meghatározhatunk egy számértéket (pl. 5db), amelynél több várakozó autót nem szeretnénk a
töltőállomásban látni. Mivel azonban a járművek beérkezése nem determinisztikus folyamat,
előfordulhat, hogy az idő nagy részében ki tudjuk elégíteni az 5db-os limitre vonatkozó kívánalmat,
néhány időpontban azonban nem. Ha a túllépés mértéke a teljes vizsgált időtartamra
vonatkoztatva kicsi, akkor megengedhetjük, hogy adott esetben 5-nél több jármű is várakozhasson
a sorban. A szimulációs tapasztalatok azt mutatják, hogy ha ki tudjuk szolgálni a járműveket, akkor
a rendszerjellemző paraméterek értéke nem mutat nagy ingadozást, vagyis viszonylag pontosan
meg tudjuk mondani, hogy melyik egységből hány darabra van szükségünk, s ugyanígy, meg tudjuk
mondani, hogy a várakozó autók száma hogyan alakul.
A várakozási sor optimális nagyságára a következő két előírást tettem:
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•

•

az idő 95%-ában ne legyen 5-nél több várakozó autó. A szimulációs időlépés 5 perc, s az
elvégzett szimulációk 2000 időegységig tartanak, vagyis 100 időegységben (ez 500 percnek
felel meg) engedünk a szimulációban 5-nél több várakozó autót. Mivel ez jelentős
időtartam, ezért nem kívánatos az összefüggő várakozás, vagyis a második feltétel szerint
összefüggően ne legyen 4 egységnél hosszabb időtartamra 5-nél több a várakozó autók
száma. Ez 20 percnek felel meg, ami még tolerálható időtartam.

A későbbi kiértékelésben ezeket a szempontokat vettem alapul az egyes esetek elfogadása, ill.
elutasítása során.
A teljes állapotteret (értelemszerűen ésszerűen leszűkítve) megvizsgáló, kimerítő kereséssel
határoztam meg az optimumot. Az állapotteret azonban érdemes leszűkíteni, hiszen a korábbi
példa alapján látható módon a túlméretezett töltőállomások biztosan jó megoldást adnak, de nem
lesznek optimálisak. Sok szimulációs futtatás eredményeképpen azt mondhatjuk, hogy a 5. táblázat
szerinti paraméter-értékeket érdemes a továbbiakban vizsgálni.
Átlagban

25-75. percentilis

Cserélők

1-4

0-6

Gyorstöltők

7-12

0-19

Készlet

8-13

1-20

5. táblázat: Az állapotér szűkítéséhez

Hasonlóképpen, az állapottér minden pontjához meghatároztam a várakozó autók számát, s
elvetettem azokat a megoldásokat, amelyek esetében az erre előírt feltételek nem teljesülnek.
Mivel kimerítő keresést végeztem, ezért az állapottér nagyon nagy, ezek közül azonban
természetesen nem minden eset lesz megfelelő, egyszerűen azért, mert túl sok várakozó autót
eredményez. Az állapottér leszűkítését emiatt úgy végeztem, hogy önkényesen meghatároztam egy
100 autóból álló maximális várakozási sort, s amelyik esetben az adott teljes futtatásra
vonatkozóan túlléptük ezt az értéket, azt az esetet kivehetjük a tovább vizsgálandó állapotok közül.

20-as

periódusban

a

cserélők száma változik
1-gyel
20-as perióduson belül
az induló készlet száma
változik egyesével
170. ábra: Az állapottér-szűkítés eredményének egy részlete

Ezen második állapottér-szűkítés eredményének egy részletét mutatja be grafikusan a 170. ábra.
Feketével vannak jelölve azok a részek, amelyek megfelelőek, fehérrel pedig a nem megfelelő,
tehát eldobandó konfigurációk. Az ábra jelentése a következő: a függőleges tengelyen minden
érték egy-egy futtatás sorszámát jelenti, amelyhez egy adott cserélőszám és adott induló
készletszám adódik. A cserélők száma 2-9 között, a készletszám 1-20 között változik, tehát összesen
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160 sorszámunk van (minden cellához a bal, ill. fentebbi érték tartozik). A futtatás algoritmusa
szerint előbb a készletszám megy 1-től 20-ig, majd ezt követően nő eggyel a cserélők száma, vagyis
periodicitás figyelhető meg az értékekben, s a sorszámból így egyértelműen visszaszámolható, hogy
adott értékhez hány cserélő és mekkora induló készlet tartozott. Az ábrából egyértelműen
láthatjuk, hogy jól meghatározott részeken vannak azok az állapotok, amelyek esetében megfelelő
a várakozó autók száma. A sztochasztikus szimuláció miatt ugyanakkor előfordulhat (és az ábra
tanulsága szerint több esetben elő is fordul), hogy olyan értékeket is eldob a szűkítés, amelyek
egyébként elvben jobbak, mint néhány elfogadott: ezeket kézzel utólag korrigáltam és felvettem a
tovább vizsgálandó állapotok csoportjába (a fenti példán pl. ilyen a 152-es állapot a 20 gyorstöltőszám esetén). Az állapottér szűkítésével a korábbi 3200 esethez képest csak 567 esetet kell
megvizsgálni.
F7.1.4.1

A várakozó autók átlagos száma az induló készlet és a gyorstöltők számának
függvényében, különböző cserélőszám esetén

Először a várakozó autók átlagos számát vizsgáltam, háromdimenziós ábrák segítségével. A
cserélőszám a korábbiak szerint az egy időlépésben (5 perc) véghezvihető cserék számát jelenti,
nem a fizikai cserélők számát.

171. ábra: Várakozó autók átlagos száma 3 cserélőszám esetén

172. ábra: Várakozó autók átlagos száma 4 cserélőszám esetén

A 171. ábra mutatja, hogy 3 cserélőszám esetén hogyan alakul a várakozó autók száma a
gyorstöltők száma és az induló készlet száma függvényében. Látható - ahogyan azt várjuk is -, hogy
ha nagyobb rész van a kiszolgáló oldalon (több gyorstöltő, nagyobb készlet), akkor az autókat
jobban ki tudjuk szolgálni. Az is látszik az ábrából, hogy egy adott gyorstöltő-szám és készletszám
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után már hiába növeljük azokat, nincs jelentős javulás (ezt korábban is láttuk). Vagyis nem érdemes
túl sok töltőt se telepíteni, mert attól az ellátás megfelelősége nem lesz jobb (csak minimális
változás van, elsősorban a kiugró esetek miatt, amelyeket a nagyobb kiszolgáló oldallal már el
tudunk látni, míg esetleg kevesebb gyorstöltővel/kisebb készlettel még nem). Tulajdonképpen az
összes többi esetre (a cserélőszám 4, 5, 6, 7, 8, 9) ugyanezt a megállapítást tehetjük.

173. ábra: Várakozó autók átlagos száma 5 cserélőszám esetén

174. ábra: Várakozó autók átlagos száma 6 cserélőszám esetén

175. ábra: Várakozó autók átlagos száma 7 cserélő esetén
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176. ábra: Várakozó autók átlagos száma 8 cserélőszám esetén

177. ábra: Várakozó autók átlagos száma 9 cserélőszám esetén

A kapott ábrák egyértelműen mutatják, hogy a cserélők számától függetlenül nagyjából ugyanolyan
függése van a várakozó autók átlagos számának az induló készlet nagyságától, valamint a
gyorstöltők számától: ez azért van, mert már 3 cserélőszámmal is ki lehet szolgálni a beérkező
igényeket, így számuk növelésével további javulás nem várható, csak kihasználatlanul fognak a
cserélők állni (ahogy azt korábbi ábrákon láthattuk is). Túl kicsi induló készlet, ill. túl kevés
gyorstöltő esetén a várakozó autók száma nagyobb.
Az ábrákon láthatók bizonyos kiugrások is, olyan helyeken, ahol azokat adott esetben nem várnánk:
ennek oka az, hogy a sztochasztikus szimuláció során nem egyformák az igények, így
előfordulhatnak nagyobb eltérések a beérkezési intenzitásban, s így a töltőállomást jellemző
paraméterek értékeiben is. Számunkra ezek a részek nem annyira érdekesek, a sötétkékkel jelölt
"völgyek" azok, amelyek fontosak.

F7.2 Akkumulátorcserélős töltőállomások a fel irányú szabályozásba
bevonása
Az akkumulátorcserélős töltőállomásokat ugyanakkor a rendelkezésre álló nagyobb mennyiségű
készlet miatt fel lehet használni tartalékolási, szabályozási célokra is. A következőkben ezt a
funkciót vizsgálom meg, a bevezető fejezetben ismertetett V2G koncepciónak megfelelően.

F7.2.1 A rendszerszintű felszabályozási igény becslése
A rendszerszintű szabályozásba való bevonáshoz először azt szükséges megvizsgálni, hogy mekkora
szabályozási igény lép fel Magyarországon. Mivel a szabályozási igény nagysága, időbeli változása
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rengeteg egyéb hatástól, paramétertől függ, amelyet nem volt célom vizsgálni, a következő
egyszerűsítéssel éltem: tételezzük fel, hogy a töltőállomások méretezésekor külön címkével
elláthatjuk a rendszerszintű szabályozásba bevonható töltőket. Ezzel a feltételezéssel nem sértjük
az általánosság elvét, hiszen a töltők szempontjából mindegy, hogy melyek vannak kijelölve erre a
célra, egy ésszerű korlátot a bevonható töltők számára pedig mindenképpen érdemes tenni, hiszen
a töltőállomásban prioritást élvez az autók kiszolgálása a rendszerszintű igények kielégítésével
szemben (a mai, piaci alapon működő világban persze ez változhat, de dolgozatomnak ez nem
témája).

178. ábra: Felszabályozási igény eloszlásfüggvénye (példa)

Feltételezhetjük továbbá, hogy a töltőállomások tervezésénél figyelembe vették, hogy körülbelül
mekkora rendszerszintű igény kiszolgálására lesz szükség, s ha minden, ilyen célra rendelkezésre
álló töltőt bevonunk a szabályozásba, akkor a gyakorlatban előforduló szabályozási igények 95%-át
ezáltal biztosítani tudjuk (ez egy önkényes feltételezés, amely százalékos értéket természetesen
lehet változtatni). Mindezt a következőképpen lehet értelmezni: a 178. ábra mutatja egy
kiválasztott időintervallumra a felszabályozási igény eloszlásfüggvényét. Megkeressük a 95%-os
értéket: az 5 perces bontású felszabályozási igények 95%-a tehát az így megállapított (a 178. ábra
szerinti példában 167,64MW) érték alá esnek. A MAVIR honlapjáról elérhetőek visszamenőlegesen
is minden napra az aktuális fel- és leszabályozási igények. Természetesen a felszabályozási igény
rendkívül változó, a 2011-2014-es éveket felölelő időszakban a 179. ábra mutatja a vonatkozó
értékeket.

179. ábra: Felszabályozási igények 95%-os értékei a 2011-2014 időszakban

34

Akkumulátorcserélős töltőállomások sztochasztikus modellezése
Láthatjuk, hogy nincs egyértelmű trend vagy olyan átlagérték, amihez képest viszonyítani tudnánk,
így a számunkra szükséges paraméter értékét egyszerű átlagolással határoztam meg: a 179. ábra
szerinti 95%-os értékek átlaga fogja adni azt a maximális felszabályozási igényt, amelyet alapul
veszek a továbbiakban, értéke esetünkben 188,42MW. Természetesen ez csak egy paraméter,
pontosabb becslési eljárás segítségével értéke módosítható.

F7.2.2 A töltőállomás dinamikája a felszabályozási igény figyelembe vételével
A töltőállomás felépítése megegyezik a korábbi, rendszerszintű igények nélküli modellel (157. ábra),
azt leszámítva, hogy a rendszerszintű szabályozásba bevont gyorstöltők számára a feltöltött
akkumulátorokat ugyanabból a készletből biztosítjuk, mint amelyikből a tölteni érkező autókat is
kiszolgáljuk. A töltőállomás működési blokkdiagramja a 180. ábrán látható. A felszabályozási igény
ismeretében a következőképpen jártam el: feltételeztem, hogy a töltőállomáson lévő gyorstöltők
közül nincs az összes bevonva a rendszerszintű tartalék képzésébe, csak néhány, kifejezetten erre a
célra dedikált töltő (tehát ezeken más jellegű, ti. autók töltését nem is végzik). Ezen töltők esetén
feltételezhető, hogy az akkumulátorok cserélését gyorsan el tudják végezni. Ha a maximális, vagy
annál nagyobb felszabályozási igény lép fel, akkor az összes ilyen töltőt bevonjuk a töltésbe, s az
éppen aktuális szabályozási igény csökkenésével arányosan (természetesen megfelelő
kerekítéseket végezve) csökkentjük az üzemelő rendszerszintű töltők számát. Ha tehát  darab
rendszerszintű töltő van a töltőállomásban, a maximális igény  "><=_? ,@ (a fentiekben láttuk,
hogy 188,42MW), az aktuális szabályozási igény pedig ? ,@, akkor az aktuálisan üzemelő töltők
száma a következő:
 "><=_? ,@
∙ 0,5

 "><=_? ,@
 "><=_? ,@
∙ @ − 0,5 ≤ ? ,@ <
∙ @ + 0,5
@ =, ℎ<


C
 "><=_? ,@
B

=,
ℎ<
≤ ? ,@
A

D
B

0 =, ℎ< 0 ≤ ? ,@ <

A beérkező járművek töltése láthatóan ugyanúgy történik, mint a rendszerszintű töltők nélküli
esetben (180. ábra), azzal a kivétellel, hogy a készletből most nem csupán ezeket a járműveket kell
ellátni, hanem a rendszerszintű töltők utánpótlását is biztosítani kell. A készlet nagyságában tehát
csökkenést várunk a korábbi esethez képest, ugyanakkor a rendszerszintű gyorstöltők közül
kikerülő, lemerült akkumulátorok bekerülnek a várakozási sorba, így lassítják az autók kiszolgálását.
kiszolgált járművek
érkezés

autó várakozási
sor

cserélők

gyorstöltők

készlet

rendszerszintű igény

akku várakozási
sor

rendszerszintű
gyorstöltők

180. ábra: Felszabályozásra igénybe vett akkumulátorcserélős töltőállomás működési blokksémája

A következőkben egy szimulációs példán keresztül ismertetem, hogy a modell segítségével milyen
vizsgálatokat lehet elvégezni. Kiindulásként ismételten 3 cserélő, 20 gyorstöltő és 20db-os készlet
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áll rendelkezésre, továbbá 2db rendszerszintű gyorstöltő segítségével végezhetjük a felszabályozási
igények kielégítését.

181. ábra: Kisütési folyamat az 1. rendszerszintű gyorstöltő esetében a szimuláció során

Az adott időegységben éppen érvényes rendszerszintű felszabályozási igényt a megadott
adatsorból véletlenszerűen, súlyozással sorsoltam ki minden időlépésben (tehát a gyakoribb
értékeket sűrűbben fogja választani az algoritmus). A rendszerszintű töltőkhöz beosztott
akkumulátorokat is 5 vagy 6 időegységig (egy időegység 5 perc) engedjük kisütni (ennyi ideig tart a
gyorstöltés is), hogy ne merüljenek le túlságosan (élettartam-növelés). Amikor egy akkumulátor a
rendszerszintű töltőbe bekerül, szükség esetén kisütik (visszatáplálás), ezt követően az
akkumulátor-várakozási sorba kerül. A rendszerszintű töltőhöz pedig bekerül egy feltöltött
akkumulátor, amelyet az előbbiekhez hasonlóan ismételten kisütünk. Ezt a kisütési folyamatot
mutatja a 181. ábra.
A 181. ábrán tehát azt láthatjuk, hogy hogyan alakul a benn lévő akkumulátorok kisütöttsége
(amikor az előírt 5 vagy 6 értéket elérik, akkor tölteni küldjük őket). Ugyanezen ábra egy részletét
mutatja a 182. ábra, ahol mindez jobban megfigyelhető.
A modell annyi egyszerűsítést tartalmaz, hogy a rendszerszintű gyorstöltőkön nem végzünk töltést,
csak visszatáplálást: ez azt jelenti, hogy ha nincs felszabályozási igény, akkor a töltők semmit sem
csinálnak (lásd 182. ábra vízszintes szakaszai).

182. ábra: Kisütési folyamat az 1. rendszerszintű gyorstöltő esetében a szimuláció során, részletes ábra

Hasonlítsuk össze, hogy hogyan alakulnak a töltőállomás egyes jellemzői a rendszerszintű töltők
nélküli esethez képest: ennek során elsősorban a várakozó autók száma, valamint a készlet
nagysága érdekes. A szimuláció sztochasztikus természete miatt többszöri futtatásra volt szükség:
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10-szer futtattam ugyanazokkal a beállításokkal, s a kapott eredményeket átlagoltam. Ezeket az
átlagolt eredményeket mutatja a 183. ábra.

Várakozó autók átlagos száma
Várakozó autók átlagos száma
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183. ábra: Várakozó autók száma a két esetben

Természetesen a várakozó autók száma nem lehet tört szám: a 183. ábrán a 10 futtatás
átlagolásaként kapott eredményeket látjuk. Az ábra jól mutatja, hogy mindkét esetben van
várakozás, de a rendszerszintű szabályozás esetén a várakozás nagyobb, hiszen a rendszerszintű
töltőkből kivett, lemerült akkumulátorokat is tölteni kell.
A 184. ábrán jól látható a készletszint ingadozása, minket most azonban az érdekel, hogy a két
vizsgált eset között milyen eltérés van: a 10 futtatás átlagából számított készletszint az alapesetben
10,55, míg a rendszerszintű esetben 8,56 (természetesen csak egész számú töltők lehetnek - most
csak statisztikai szempontból vizsgálódtunk). A két eredmény között pedig éppen a várt 2db-os
eltérés van: az idő nagy részében mindkét rendszerszintű töltőn visszatáplálást végzünk, így
meglehetősen sűrűn van szükség a készletből pótolni a kisütött akkumulátorokat, s mivel 2
rendszerszintű gyorstöltő van, ezért azt várjuk, hogy 2-vel, vagy annál kevesebbel csökken a készlet
nagysága az alapesethez képest. A modell tehát az elvárásoknak megfelelően működik.

Készlet [db]

A készlet nagyságának változása a szimuláció során
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184. ábra: A készlet nagysága a két esetben
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F7.3 Gyorstöltő állomás rendszerszintű fel irányú szabályozásba való
bevonásának lehetősége
Az akkumulátorcserélő töltőállomás mellett a gyorstöltő állomásokon is van lehetőség részt venni a
rendszerszintű fel irányú szabályozásban - természetesen szerényebb keretek között, mint az
akkumulátorcserélős esetben, hiszen ott teljesen feltöltött akkumulátorok állnak rendelkezésre,
míg itt nem, ráadásul - egyelőre - a kiszolgálás folytonossága az elsődleges szempont. Mivel a teljes
gyorstöltés időtartama 25-30 percnek feltételezhető, ezért a felszabályozásra igénybe vett
időtartam ennek csak töredéke lehet. Feltételezhetjük, hogy a töltés és a kisütés karakterisztikája
ugyanolyan, így a visszatáplálás során elvesztett töltésmennyiséget ugyanannyi idő alatt lehet a
járműbe betölteni: mindez azt jelenti, hogy a rendszerszintű szabályozásra felajánlható időt úgy kell
megválasztani, hogy ezen időtartam kétszeresével fog megnövekedni az autó töltési ideje.

F7.3.1 Rendszerszintű felajánlás a felhasználói türelem tükrében
A gyorstöltő-állomások esetében a legnagyobb probléma a rendszerszintű felszabályozási
kérdésekkel kapcsolatban az, hogy a járművek tulajdonosai tölteni érkeztek be, s számukra
kedvezőtlen, ha szabályozási igények miatt a töltőállomáson eltöltendő (egyébként sem kevés) időt
tovább hosszabbítják. Arra vonatkozóan, hogy mennyi időt hajlandóak tolerálni az
autótulajdonosok, sajnos nem áll rendelkezésemre adat, de a témával foglalkozó szakirodalmak
mindegyikre komoly problémaként tekint erre a kérdésre.
A másik korlátozást a felajánlható teljesítmény képezi, hiszen a jelenleg kereskedelmi forgalomban
kapható legtöbb gyorstöltő teljesítménye 50kW, így 5 perc alatt 4,167kWh energiát tudnak
betölteni a jármű akkumulátorába (itt elhanyagoljuk a töltőteljesítmény töltöttségtől való
nemlineáris függését és lineáris kapcsolatot tételezünk fel), míg annak akkumulátora (a szimulációs
feltételezések szerint) 22kWh kapacitású, ami - 30% körüli lemerültségnél történő töltőállomásfelkeresést feltételezve - 6,6kWh maradék energiát jelent. Vagyis 2 időegységnél tovább tartó
kisütéshez már valamennyi ideje a töltőn kell, hogy legyen a jármű.

F7.3.2 Szimulációs metódus
A szimulációs metódus az akkumulátorcserélős töltőállomásokhoz képest végletesen egyszerű: ha
rendszerszintű igény van, akkor egyes akkumulátorokat hosszabb ideig töltünk, így hosszabb ideig
lesz foglalt az adott töltő, s ez a tény fogja lassítani a kiszolgálást.

185. ábra: A várakozó autók száma rendszerszintű igények nélkül (példa)

A szimuláció során az összes töltőt bevontam a szabályozásba: ez azt jelenti, hogy az
akkumulátorcserélő töltőállomások esetében megadott feltételekkel (maximális felszabályozási
igény meghatározása, mint ott) itt is be tudjuk vonni a töltőket a fel irányú szabályozásba: ha
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elérjük, vagy meghaladjuk a maximális fel irányú szabályozási igényt, akkor az összes töltőt
bevonjuk a szabályozásba. A korábbiaknak megfelelően két esetet lehet vizsgálni: egy időegység, ill.
két időegység erejéig vonunk be töltőket a szabályozásba. Ezek közül az egy időegységig tartó
várakozásra kapott eredményeket ismertetem itt.

186. ábra: A várakozó autók száma rendszerszintű igényekkel (példa)

Nem vizsgálom, hogy eközben a töltöttség hogyan alakul, feltételezem, hogy az alapesetben 5 vagy
6 időegységig tartó töltési folyamatban valamikor következik be ez a szabályozási folyamat, s
nyújtja meg a teljes, feltöltéshez szükséges időtartamot.
A szimulációs eredményeket 20 autótöltő esetén az 185. és a 186. ábra mutatja. Elég egyértelműen
látszik a két ábra összehasonlításából, hogy a rendszerszintű szolgáltatásokba való bevonás jelentős
növekedést eredményez a várakozási sorban.
Mindezt alá lehet támasztani a 100 futtatásra adódó maximális nagyságú várakozási sor
meghatározásával és egymással összehasonlításával is, amelyet a 187. és a 188. ábra mutat.
A teljes szimulációs eredményt a MATLAB boxplot parancsával ábrázoltam, megjelenítve az egyes
futtatások közötti eltéréseket is. Erről számol be a 189. ábra és a 190. ábra, a rendszerszintű
szabályozásba be nem vonás (189. ábra) és a bevonás (190. ábra) esetén.

187. ábra: A várakozó autók maximális száma rendszerszintű igények nélkül

A rendszerszintű szabályozásba való bevonás nélkül a maximumok átlaga 3,69, míg a
rendszerszintbe bevonás esetén 23,98, a különbség tehát szignifikáns.
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188. ábra: A várakozó autók maximális száma rendszerszintű igényekkel

189. ábra: A várakozó autók száma 100 futtatás esetén rendszerszintű szabályozásba be nem vonás esetén

190. ábra: A várakozó autók száma 100 futtatás esetén rendszerszintű szabályozásba bevonás esetén

A különbség a két eset között ebben az esetben is jól látható.
Megvizsgálhatjuk azt is, hogy a 20db gyorstöltő közül hányat használunk rendszerszintű célokra.
Ebben az esetben is a maximumokat használjuk fel, a kapott eredményt a 191. ábra mutatja.
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Látható, hogy meglehetősen sokszor vesszük igénybe az összes rendelkezésre álló töltőt, az átlag
19,56, míg a szórás 1,7.

191. ábra: Rendszerszintű felszabályozási igényre igénybe vett töltők száma (példa)

A rendszerszintű igények változékonysága miatt a felszabályozási igényre igénybe vett töltők száma
is jelentősen változik, ahogy azt a 192. ábra mutatja, 100 futtatás eredményeit felhasználva.

192. ábra: Rendszerszintű felszabályozási igényre igénybe vett töltők számának változékonysága

A vastag kék vonal a 20-as értéknél (ami igazából kis kék köröket jelent, csak az ábra kis mérete
miatt ezek nem különülnek el) mutatja a medián értékeket, míg az egyéni kis körök az ettől eltérő,
egyedi értékeket. A mintázat meglehetősen egységes, amit alátámaszt az átlagokról és a
szórásokról készített statisztika is.
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F8 A fogyasztók által okozott, más fogyasztókat zavaró
feszültségletöréshez vezető események
A függelék ezen részében [102] alapján ismertetem a letörésekre vezető eseményeket, a letörések
terjedését és a mérésükre szolgáló módszereket.

F8.1 Események
A fogyasztó által okozott feszültségcsökkenési- és letörési események a fogyasztói hálózaton
keletkeznek és jól méretezett fölérendelt elosztóhálózatot feltételezve, az elosztóhálózati
transzformátor gyűjtősínén a hatások már olyan kis mértékűek, hogy a gyűjtősínről táplált többi
leágazás (áramkör) fogyasztóinak rendeltetésszerű működését egyáltalán nem, vagy csak
jelentéktelen mértékben zavarják.
Ugyanakkor azonban a zavart okozó fogyasztó belső hálózatán, ha a védelmek (olvadóbiztosítók),
kábel keresztmetszetek nem megfelelőek, előfordulhat, hogy a zavarérzékeny belső fogyasztóknál
hibás működés lép fel. Általában a nagy bekapcsolási áramlökéssel induló fogyasztók, zárlatok
okozzák a megengedettnél nagyobb feszültségletöréseket és belső rezonancia következtében
léphet fel feszültségemelkedés.
A hálózat zárlati teljesítményéhez képest nagy teljesítményű aszinkronmotor indítása hosszabb
idejű feszültséglehúzást okozhat, ahogy azt a 193. ábra is mutatja.

193. ábra: Motorindítás által okozott feszültségletörés

F8.2 Terjedés
A fogyasztói belső hálózaton létrejött zárlati áram által a betáplálás irányában a mögöttes,
fölérendelt hálózaton okozott feszültségesés okozza a feszültségletörést. A letört maradó feszültség
relatív értékei a zárlati hely és a feszültségmérési helyek (pl. gyűjtősínek) közötti hálózatrészek saját
zárlati teljesítményeivel fordítottan arányosak. A viszonyok a 194. ábra követhetőek. Az azonos
feszültségszintre redukált hálózatra felírhatók az alábbi egyenletek:
E = E ∙

F + F + F
F + F + F + F

E = E ∙

F
F + F + F + F

E = E ∙

F + F
F + F + F + F

E : E : E = F + F + F : F + F : F
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194. ábra: Feszültségletörés terjedése, ha a zárlat a kisfeszültségű hálózaton keletkezik

A névleges feszültségre viszonyított maradó feszültségek egymáshoz képesti értéke egyenesen
arányos a zárlati hely és a mérési pont közötti soros impedanciával. Tehát minél nagyobb
nag
a soros
impedancia, annál nagyobb a maradó feszültség. Bevezetve a soros elemek saját zárlati
teljesítményét (,, , , ,  ) a maradó feszültség viszonylagos értékei fordítottan arányosak a
zárlati hely és a mérési pont közötti hálózatrészek saját zárlati teljesítményeivel.

F8.2.1 A táphálózaton létrejött feszültségletörések
A közép- vagy nagyfeszültségű hálózatokon keletkező zárlatok a már ismertetett módon
feszültségletöréseket okoznak. A maradó feszültség értéke a legkisebb a zárlat helyén és a táppont
t
felé növekszik. A lényegi különbség az eddigiekhez képest, hogy a feszültségletörés sok fogyasztót
érint.

F8.2.2 Események
A KÖF, NAF hálózatokon a zárlati események időbelisége az alábbiak szerint játszódik le:
1. Zárlat keletkezése:: A zárlat ideje alatt feszültségletörés
feszültségletörés lesz, a maradó feszültség nagysága
a hálózat csillagpontjának földelésétől, a zárlat fajtájától, a zárlati hibahely
impedanciájától, a letörés időtartama a védelmi beavatkozástól függ.
• Szabadvezetékes KÖF hálózatok csillagpontja ívoltó tekercsen
tekercsen keresztül földelt. Ha
teljesülnek a földzárlattartás feltételei, akkor az egyfázisú földzárlatos üzem, ami
egyébként sem okoz feszültségletörést, tartható és nem kell a zárlatos vonalat azonnal
kikapcsolni, sőt, ha adottak a feszültség alatti munkavégzés
munkavégzés feltételei, a javítás idejére sem
kell feszültségmentesíteni.
• Kábeles KÖF hálózatok csillagpontja általában ellenálláson keresztül földelt, nem
tartható az egyfázisú földzárlat sem.
• Nagyfeszültségű hálózatok zárlatait minden esetben azonnal hárítani kell.
A zárlathárítás nem jelent azonnali, a javítás befejezéséig tartó végleges kikapcsolást. A
védelmi működés több fokozatban zajlik, a többlépcsős zárlathárítás célja a minél rövidebb
idejű feszültségkiesés és a minél kisebb területet érintő feszültségmentesítés.
feszültségmentesítés.
Láttuk, hogy a zárlat idejéig tart a feszültségletörés. A KÖF hálózatok megszakítóinak nincs
fázisonkénti hajtása (mint a NAF) megszakítóknak), ezért minden megszakító-működtetés
megszakító
háromfázisú kapcsolást jelent.
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2. A zárlathárítás folyamata KÖF hálózaton:
háló
A zárlat érzékelését követően a védelem
kikapcsolja a zárlatos vonalat és indítja a visszakapcsoló automatikát. A visszakapcsoló
automatika 6-800
800 msec után (GVA ciklus) bekapcsolja a vonalat. Amennyiben a
visszakapcsolás után a zárlat megszűnt, a GVA
GVA működés sikeres volt és az ellátás
folytatódik. Ez a kimaradás rövid idejű zavartatásnak minősül. Ha a zárlat a
visszakapcsoláskor továbbra is fennáll, akkor a védelem késleltetés nélkül ún.
előgyorsítással ismét kikapcsolja a hibás leágazást és indítja a visszakapcsoló automatikát,
amely kb. egy perc után (LVA ciklus) újabb próbakapcsolást végez. Az 1 perc alatt a zárlatok
egy jelentős része megszűnik. Ha a zárlat továbbra is fennáll, akkor végleges kioldás
történik. Van olyan áramszolgáltatói gyakorlat, hogy megismétlik az LVA-működést
működést a siker
reményében. Sikertelen LVA esetében meg kell találni a zárlati hibahelyet. A hiba
elhárításáig a hibás vonal és az arról táplált fogyasztók ellátás nélkül maradnak.
Nagyfeszültségű hálózatokon a megszakítók általában fázisonkénti hajtással rendelkeznek,
ezért az egyfázisú zárlat esetében csak a zárlatos fázis megszakítóját kell működtetni (EVA).
Az EVA tehát csak egy fázist kapcsol ki. A holtidő 0,1-0,2s.
0,1 0,2s. Sikertelen EVA esetén
háromfázisú visszakapcsoló automatika
automatika (HVA) működik, ennek holtideje 0,25-0,4kVA.
0,25
3. Terjedés: A feszültségletörés, amely a KÖF, vagy a NAF hálózaton keletkezik, nagy
fogyasztói területeket érint. Sugaras ellátási séma esetén a 194. ábra szerint alakulnak a
feszültségviszonyok.

195. ábra: Feszültségletörés elvi vizsgálata NAF/KÖF alállomás és KÖF vonalon zárlat esetére

Jellegzetes NAF/KÖF alállomásból ellátott KÖF szabadvezeték hálózat egyvonalas
elrendezését mutatja az 195. ábra. Bevezetve az Rhiba=0 feltételt, elhanyagolva a hálózat
veszteségeit, háromfázisú fémes zárlat esetén a 195. ábra KÖF gyűjtősínére (B sín)
kiszámítható a maradó feszültség viszonylagos értéke:
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A fenti összefüggés alapján belátható, hogy zárlat esetén a feszültség amplitúdója és
fázishelyzete megváltozik. A fázis megváltozását a szakirodalom vektorugrásnak nevezi, ezt
a jelenséget alkalmazzák az elosztott kiserőművek hálózati zárlat esetére
ese
előírt
kikapcsolásához szükséges védelmi érzékelési jelnek.
Hurkolt hálózat esetén hálózatszámítással lehet meghatározni az egyes gyűjtősíneken a
maradó feszültségeket.
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F8.3 Elosztott energiatermelés (kiserőművek) hatása a
feszültségletörésre
A jelenleg érvényes szabályzat szerint a kiserőműveket olyan védelemmel kell ellátni, ami biztosítja
azt, hogy feszültségletörés esetén a kiserőmű a hálózatról leváljon. Az előírás ellenére a letörés első
két-három periódusában a kiserőmű még a hálózatra csatlakozik, hiszen a védelmi kikapcsoláshoz
legalább 50-80ms idő szükséges.
A kiserőművek állandó hatásos teljesítményre szabályoznak, közel nulla meddőteljesítmény
mellett. A feszültségtartásban ennek ellenére szerepet játszanak, részben tehetetlen tömegükkel,
részben elektromotoros erejükkel, szubtranziens reaktanciájukkal.

F8.4 Letörés irány behatárolása
A feszültségletörés az esetek többségében valamilyen mértékű gazdasági vagy komfortérzetbeli
kárt okoz(hat). Az anyagi kár fellépésekor mindig felmerül a felelősség kérdése. Komoly érdekek
fűződnek tehát a feszültségletörés irányának meghatározásához. Az irány alatt azt értjük, hogy a
fogyasztó elszámolási pontjától a hálózat felőli oldalon, vagy a fogyasztói oldalon történt-e a
feszültségletörést kiváltó esemény, továbbá az is fontos kérdés lehet, hogy a hálózat mely pontján.
A hálózati oldalon létrejött eseményeket elemezni kell, hogy megelőzhető-e hasonló esemény a
jövőben, vagy csökkenthető-e bekövetkeztének gyakorisága. A fogyasztóoldali eseményeket
nyilván a fogyasztónak kell kivizsgálnia.

F8.4.1 A három fázisfeszültség mérése
Az egyszerűbb, olcsóbb mérőberendezések csak feszültséget mérnek. Ebben az esetben
korlátozottak a lehetőségek a forrás azonosítására.
F8.4.1.1

Sugaras hálózat mentén, több helyen elhelyezett feszültségmérés

A méréshez elegendő a szabvány szerinti effektívérték-mérés. A tárolt időpontok alapján
azonosíthatóak a mért vonalon az események. A tárolt legkisebb maradó feszültségek szintén
összehasonlíthatóak. Közeledve a betáplálási ponthoz, a maradó feszültség egyre növekszik. A
fogyasztói végponton a letört feszültség megegyezik azzal az értékkel, amely a letörés helyén van.
A módszer megbízhatóságát lehet növelni, ha a feszültségfazorokat mérjük és tároljuk. A fazorokból
előállítva a feszültség szimmetrikus összetevőit, a 196. ábra látható módon a bejelölt hiba esetén a
negatív és zérus sorrendű feszültségek a hibahelyen a legnagyobbak, a táphálózat felé haladva
csökkennek, a fogyasztói végpont felé változatlanok. Ugyanakkor a pozitív sorrendű feszültség a
táphálózat felé haladva növekszik, a végpont felé változatlan, ha elhanyagoljuk a terhelés miatti
feszültségesést. Ezek alapján érthető, hogy ha csak a fázisfeszültséget mérjük, az, mivel tartalmazza
a pozitív és negatív sorrendű, a betáplálás irányában haladva ellentétesen változó feszültségösszetevőket, a fázisfeszültség változása nem olyan nagy mértékű, mint a szimmetrikus
összetevőké, ezért pontosabb, ha a szimmetrikus összetevőket képezzük. Rövid idejű (egy
periódusnál rövidebb) tranziensek esetén a fázisfeszültségek pillanatértékeiből a Clarkösszetevőket kell képezni, amelyek tranziens időfüggvények esetén is alkalmazhatóak.
A 196. ábra alapján látható, hogy csak a gyűjtősínre elhelyezett feszültségmérés önmagában csak a
letörés tényének megállapítására alkalmas. Kérdés, hogy a több sugaras leágazást tartalmazó
alállomások esetében hogyan állapítható meg, hogy melyik leágazásban keletkezett a letörés,
továbbá az, hogy egy fogyasztói elszámolási pontnál felszerelt műszer esetében milyen jelek
mérése és milyen kiértékelő algoritmus szükséges a letörés irányának megállapítására.
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196. ábra:: A feszültségletörés terjedési irányának, a zárlati hely irányának behatárolása

F8.4.2 Feszültség- és árammérés
A feszültség és áram egyidejű mérése számos lehetőséget nyújt a letörésirány meghatározására,
amelyeket együttesen alkalmazva nagyobb biztonsággal mondható ki a végső döntés.
F8.4.2.1

Feszültség-áram
áram megváltozás módszer

Tekintsünk egy KÖF/KIF vagy NAF/KÖF alállomást, sok leágazással. A kisebb feszültségű gyűjtősínen
van háromfázisú feszültségmérés és legyen valamennyi leágazásban
leág
ban háromfázisú árammérés a 197.
ábra szerint. Legyen a letörést okozó zárlat az F4 fogyasztó kapcsainál. Vizsgáljunk először
háromfázisú zárlatot. A gyűjtősín maradó feszültsége az impedancia-viszonyok
viszonyok szerint alakul, amint
azt korábban láttuk. A zárlat következtében az I4 áramváltó árama megnő, az U gyűjtősín-feszültség
gyűjtősín
lecsökken. A többi leágazás áramváltó árama viszont csökken, mivel a gyűjtősín-feszültség
gyűjtősín feszültség kisebb
lett.
tt. Tehát egyik jellemzője a zárlatos leágazásnak, hogy a zárlati hely előtt (a betáplálás irányába)
mérve, a feszültség csökkenésével az áram növekedése jár együtt.
Alállomási diszpozíció egyfázisú helyettesítő vázlatát mutatja a 198. ábra.. Az ábrán az F1 fogyasztó
előtti árammérést is bejelöltük. Ugyanitt tételezzünk fel feszültségmérést is. A már megismert
kritérium, a feszültség csökkenésével egyidejűleg mért áramnövekedés (zárlati helytől a betáplálás
felé mérve) illetve áramcsökkenés (zárlati helytől a passzív hálózat felé mérve) ebben az esetben is
kielégítő. Nem háromfázisú, nem szimmetrikus zárlatok esetében a pozitív sorrendű áramok és
feszültségek összehasonlítása
asonlítása vezet eredményre.
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197. ábra:: A feszültségfeszültség és árammérés a letörésirány meghatározásához

198.. ábra:
ábra Alállomási diszpozíció egyfázisú helyettesítő vázlata

Kimondható, hogy a letörés irány megállapításakor,
megállapításakor, ha a hálózat felépítése sugaras, a fogyasztói
oldalon nincs elosztott energiatermelés, az irány megállapításának szükséges és elégséges feltétele
a pozitív sorrendű áram és feszültség együttes, egyirányú, illetve ellenkező irányú megváltozása.
F8.4.2.2

Áramirány
amirány megváltozás módszer

Napjainkban egyre jobban terjed az elosztott energiatermelés. Tételezzük fel, hogy az F1 fogyasztói
csoport tartalmaz kiserőművet is. A zárlat helye legyen változatlanul a 198.. ábran
ábra bejelölt hely. A
kiserőművek védelme feszültségletörésre lekapcsolja az erőművet a hálózatról. A lekapcsolás
holtideje azonban legalább 50-80ms,
50 80ms, ami közel azonos időtartam, mint a letörések kb. 25%-a.
25%
Ennek következtében
keztében a kiserőmű, amíg a hálózatra van kapcsolva, rátáplál a zárlatra.
Ez a folyamat megváltoztatja az áram csökkenését és csökkenő feszültség mellett növekvő áramot
is mérhetünk. Látszólag tehát az F1 fogyasztón belüli, belső hibát mutatna ki az algoritmus.
algori
A
megoldás keresésekor két változatot kell figyelembe venni:
•

A kiserőmű a letörés előtt a hálózat felé szállított hatásos teljesítményt (a kiserőművek
általában cosφ=1
=1 mellett üzemelnek). Ekkor a feszültségletörés hatására megváltozik az
áram szöge. Az eredetileg negatív valós tengely irányába mutató áramfazor a pozitív
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•

képzetes tengely irányába fordul el és a IV. síknegyedben marad (fogyasztói hatásos
teljesítmény pozitív irány az F1 áramváltónál).
Amennyiben a kiserőmű nem fedezi az összes belső (saját fogyasztói) energiaigényt, a
fogyasztó a hálózatból is vételez és állandósult árama a feszültséghez képest kicsit késik. A
letörés hatására a kiserőmű rátáplál a zárlatra, az eredő áram sietni fog a feszültséghez
képest és az I. síknegyedben marad a zárlat idejére (fogyasztói hatásos teljesítmény pozitív
irány az F1 áramváltónál).

Ha képezzük az áram-megváltozás (Iz-Iép) meddő összetevőjének alapharmonikus pozitív sorrendű
komponensét, akkor kiserőmű jelenlétében és fogyasztói hatásos teljesítmény pozitív irányt
feltételezve az F1 áramváltónál, mindkét esetben pozitív értéket kapunk: Im{Iz-Iép}>0. Az
áramfazorokra vonatkozó fenti észrevételeket a 199. ábra mutatja.

199. ábra: Kiserőmű jelenlétének hatása az áramfazorokra

A letörésirány meghatározásakor a megbízhatóbb döntés érdekében további mutatókat célszerű
keresni, amelyek együttes ismerete és azonos döntést alátámasztó eredménye esetén lehet
véleményt nyilvánítani.
F8.4.2.3

Impedancia módszer

Ilyen további mutató a letört és a letörés előtti pozitív sorrendű feszültségek és áramok
különbségeinek hányadosa, ami impedanciát ad eredményül: ∆E = E − Eé , ∆' = ' − 'é ,

F = ∆ . Ha passzív (kiserőmű nélküli) fogyasztói leágazásban jön létre a zárlat, az impedancia
abszolút értéke közelítőleg egyenlő a táphálózat impedanciájával, ha a zárlat a mérőműszer
mögött, azaz a műszer mérési helye és a fogyasztó között jön létre. Az impedancia előjele negatív.
Ha a műszer mérési helye és a táphálózat között történik zárlat, az impedancia előjele pozitív.
∆

A kiserőmű csatlakozása megnehezíti a döntést az impedanciamérés esetén is. Ilyenkor az F1
fogyasztó előtti helyen lévő műszer is kis impedanciát mér negatív előjellel (az erőmű zárlati
rátáplálása miatt), de ez az impedancia nagyobb (3-8-szorosa), mint az I1 helyen lévő műszer által
mért mögöttes hálózati impedancia (a kiserőmű transzformátorának reaktanciája és generátorának
tranziens reaktanciájának eredője lényegében).
A zárlatok jelentős része aszimmetrikus. A fenti algoritmus számolásakor a pozitív sorrendű
mennyiségekkel kell számolni, hogy elkerüljék a negatív és zérus sorrend által okozott torzításokat.
F8.4.2.4

Sorrendi teljesítmény megváltozás módszer

Aszimmetrikus zárlatok által okozott feszültségletörések azonosításakor célszerű a zárlatos és az ép
állapotok negatív, valamint zérus sorrendű teljesítményeinek különbségét venni szimmetrikus
összetevőnként: ∆2 = 2 − 2é, ill. ∆2 = 2 − 2é.
F8.4.2.5

Kapcsolási tranziensek helyének lokalizálása

A fenti módszerek nem alkalmazhatóak kapcsolási tranziensek (pl. kondenzátortelep bekapcsolása)
helyének/irányának meghatározására. A kapcsolási tranziensek mindig együtt járnak harmonikus
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áramokkal és feszültségekkel. A helymeghatározási kritériumra célszerű a kapcsolás által keltett
harmonikusokat használni.

F8.4.3 Hálózati diszpozíció változatok a letörések irány meghatározás
szempontjából
F8.4.3.1

Sugaras hálózat, nincs elosztott energiatermelés

A zárlati hibahely és a betáplálás közötti hálózatszakaszon mérve a feszültség-és áramjeleket három
fázisban, ha a zárlat legalább egy periódus ideig tart és közel állandósult jelek alakulnak ki,
felbontható a mért jel a zárlat alatt és a zárlat előtt pozitív, negatív és zérus sorrendű összetevőkre.
A 196. ábra alapján belátható, hogy a pozitív sorrendű teljesítmény az egész hálózaton csökken
zárlat alatt, ezért nem jellemző a letörés helyének, illetve irányának megállapítására. A negatív és
zérus sorrendű mennyiségek viszont legnagyobb értéküket a zárlat helyén veszik fel. Ezért a zárlati
hely és a betáplálás közötti mérések a negatív és a zérus sorrendű teljesítmények megváltozására a
fogyasztói pozitív teljesítmény előjel szerint mérve, negatív hatásos teljesítményt adnak
eredményül. Ugyanakkor a zárlat helyétől a fogyasztó felé elhelyezett mérők a negatív sorrendű
teljesítmény megváltozását pozitív hatásos teljesítménynek mérik, mivel a fogyasztó számára ez is
hatásos teljesítmény.
Fentiek mellett a pozitív sorrendű áram növekedésével a pozitív sorrendű feszültség csökkenése jár
együtt a betápláláson a zárlati hely előtt elhelyezett mérőknél, és a pozitív sorrendű feszültség
csökkenésével a pozitív sorrendű áram is csökken a zárlat helyétől a fogyasztó felé mérve.
F8.4.3.2

Sugaras hálózat, elosztott energiatermelőkkel

A 196. ábra szerinti sorrendi teljesítmény-módszer itt is alkalmazható. A hibás leágazás negatív
sorrendű teljesítmény--megváltozása a betáplálás felől mérve negatív, a hibátlan leágazásoké
pozitív, függetlenül a kiserőműtől. Ebben az esetben a feszültség-áram megváltozás módszer nem
ad egyértelmű eredményt, ha a kiserőmű nem a hibás leágazásban van, mivel a kiserőmű leágazás
árama is növekedhet, mert rövid ideig rátáplál a zárlatra. Ugyanakkor az áramirány-megváltozás és
a sorrendi teljesítmény-megváltozás módszer helyes eredményt ad.
F8.4.3.3

Hurkolt hálózat, nincs közbenső betáplálás

Hurkolt hálózat közbenső táplálás nélkül lényegében helyettesíthető két, egymással
szembefordított sugaras hálózattal. Belső zárlat esetén az ép vezetékeken a vezeték két égén
azonos nagyságú, ellentétes irányú negatív és (ha van) zérus sorrendű teljesítmény megváltozást
mérhetünk. A hibás vezeték két végén a pozitív sorrendű áram megnő, a pozitív sorrendű feszültség
egyidejű csökkenése mellett. A negatív sorrendű teljesítmény-megváltozás a hibás vezeték két
végén pozitív lesz (de nem feltétlenül azonos értékű), mivel a mérők a vezetékeken az alállomás
felé folyó teljesítményt pozitívnak mérik, a teljesítmény nagysága viszont a két oldali negatív
sorrendű lezáró ellenállástól függ.
F8.4.3.4

Hurkolt hálózat közbenső betáplálással

Tekintsük először azt az esetet, amikor a közbenső betáplálás a hibás vezetéken van. Ekkor a
hibahelytől a vezeték vége felé áramló negatív sorrendű teljesítmény következtében a megváltozás
a vezeték két végén pozitív lesz. A hibátlan vezeték két végén a negatív sorrendű teljesítménymegváltozások előjelei vagy mindkettőre negatív, vagy egyik negatív, másik pozitív. A feszültségáram megváltozás módszer is egyértelmű eredményt ad, mivel a hibás vezeték árama nő, miközben
a feszültség csökken, a hibátlan vezeték árama viszont csökken.
Kissé módosíthatja az előzőekben vázolt helyzetet, ha a közbenső betáplálás a hibátlan leágazásban
van. Ekkor ugyanis a zárlatra rátáplálva a hibátlan leágazás árama is megnő, miközben a feszültség
lecsökken. A sorrendi teljesítmény-megváltozás módszer viszont ebben az esetben is helyes
eredményt ad. A negatív (zérus) sorrendű teljesítmény-megváltozás a hibás vezeték két végén
pozitív, míg a hibátlan vezeték két végén vagy negatív (ha a közbenső betáplálás generátorának
kicsi a negatív sorrendű impedanciája), vagy ellentétes előjelű.
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F8.5 Letörés-kompenzálás
Már rövid idejű feszültségletörés is az erre érzékeny fogyasztók kiesését okozza. Ennek
következtében a letörés kompenzálása csak igen gyors beavatkozással vezet sikerre, tehát a
hagyományos transzformátor-átkapcsoló automatikák az esetek túlnyomó többségében lassúak.
Két feszültségletörés/kiesés kompenzálási eljárás alkalmazható:
1. Csak letörés kompenzálása
• zárlati áram csökkentése gyors zárlati áram korlátozási módszereket alkalmazva
• kompenzálás energiatároló nélkül soros kompenzálással
2. Letörés és/vagy kiesés kompenzálása
• kompenzálás energiatároló nélkül (gyors tartalék átkapcsolás tartalék betáplálásra)
• letörés/kimaradás kompenzálása energiatárolással. Ide sorolhatjuk bizonyos
értelemben az elosztott energiatermelést is. Rövid ideig kompenzál, amíg ki nem
kapcsol a kiserőmű is a feszültségletörést figyelő védelme miatt. Ilyen megoldások pl.
szupravezetős mágneses (SMES), szuperkondenzátoros, lendkerekes, akkumulátoros,
hagyományos szünetmentes ellátás, dízelgenerátor, stb.
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F9 Egyes háztartási fogyasztók bekapcsoltságának
monitorozása
Elvben lehetne monitorozni minden háztartási készüléket is, de ez költséges. Ígéretes megoldást
jelent az ún. NIALM technológia alkalmazása, amely betűszó a Non-Intrusive Appliance Load
Monitoring rövidítése. A módszer lényege, hogy nincs minden fogyasztóra külön érzékelő telepítve,
hanem a háztartás összes áramfogyasztásából határozza meg alkalmas jelfeldolgozási algoritmussal
az egyes fogyasztók bekapcsoltságát. Ilyen berendezések még csak kísérleti stádiumban működnek,
így számomra közvetlenebb megoldásra volt szükség a bekapcsoltság meghatározására.
Az IPSOL Rendszerház Kft.-től kapott adatok [123] 24 napra álltak rendelkezésre, több háztartás
fogyasztási adatait tartalmazták 15 perces bontásban: TV-ből hétféle, mosógépből hétféle, PC-ből
négyféle, hűtőből hatféle, mikrohullámú sütőből hatféle. Ezen adatokat az egyes napokon belül
sorban minden negyedórára az összes típusú berendezésre típusonként összeadtam (tehát például
TV esetén az első napra 00:00 és 00:15 közötti időintervallumra 7 darab adatot összegeztünk, így
egy összegzett teljesítményt kaptam, majd ugyanezt megtettem a második napra, stb.), majd az így
kapott 24 darab, összegezett teljesítményt az egyes, negyedórás időintervallumokra átlagoltam
(vagyis a végeredményben az egyes negyedórákra megkapott értékeket a 24 nap ugyanezen
intervallumára átlagolással kaptam meg). A feldolgozás eredménye látható a 200. ábran.
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22:30:00
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15:00:00

13:30:00

12:00:00

10:30:00

9:00:00

7:30:00

6:00:00

4:30:00

3:00:00

1:30:00

Mikró
0:00:00

Az összteljesítmény átlaga [W]

Egyes háztartási fogyasztók több napra vett összteljesítményének
átlaga

200. ábra: Több háztartás fogyasztóinak 24 nap alatti teljesítményfelvételének átlaga [123]

Az így kapott diagramot pusztán kvalitatív szemléltetésre kívánom csak felhasználni, mégpedig
annak szemléltetésére, hogy az egyes fogyasztók teljesítményfelvétele, s így ezzel összefüggésben
bekapcsoltsága hogyan változik egy nap során, hiszen a nagyobb teljesítményértékek a diagramon
az előbb ismertetett számolási eljárásnak köszönhetően azt tükrözik, hogy abban az időszakban
valószínűsíthetően több fogyasztó volt bekapcsolva. Láthatjuk, hogy a fogyasztók egy része a nap
során körülbelül egyforma teljesítményfelvétellel bír, ami azt jelenti, hogy az ilyen fogyasztóknál
nem kell pontos bekapcsoltsági faktort meghatározni, mert annak értéke a nap különböző
időszakaiban nem változik jelentősen.
Természetesen ezen berendezések érzékenysége is döntő tényező lehet a bekapcsoltsági faktor
meghatározásában. Ezen szempont figyelembe vételétől eltekintettem, mert egy átlagos háztartást
vizsgálva átlagos érzékenységeket kellene feltételezni, holott minden berendezés eltérő
érzékenységi tényezővel rendelkezik. Mindenképp hangsúlyozni szeretném azonban egy ilyen
jellegű méréssorozat elvégzésének szükségességét.
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F10 Kiértékelés a feszültség-idő terület fuzzyfikálása
segítségével
A disszertációban [124] alapján bemutatom a feszültség-idő sík fuzzy felbontását, a be- és kimeneti
tagsági függvények meghatározását, valamint a defuzzyfikálás folyamatát. Az ELMŰ Hálózati Kft-től
származó mérési adatok kiértékelésére az ismertetett algoritmust MATLAB-ban implementáltam. A
fuzzy aritmetikai fogalmakat [125] alapján használtam.

F10.1 A feszültség-idő sík fuzzy tagsági függvényekkel történő
felbontása
A feszültség-idő sík fuzzy felbontásához szükséges tagsági függvényeket [124] a gyakorlatban
általánosan alkalmazott ITIC, SEMI-F47 és ESKOM kiértékelési módszerek által használt görbék, ill.
tartományok alapján határozza meg; ezt az eljárást követem én is, kiegészítve a szabályalkotást
néhány esetben geometriai jellegű megfontolásokkal (a definiáláskor ugyanis törekedtem arra,
hogy ha egy adott tartományt tagsági függvénnyel szeretnénk leírni, akkor a tartományt jellemző
intervallum felére   = 1 legyen, a trapéz szárainak talppontjai pedig a szomszédos
tartományok felezőpontjaiban legyenek).

201. ábra: Fuzzy tagsági függvények meghatározása a feszültség- és időtengelyre [124]

A klasszikus halmazelméletben egy adott A halmaz a 0 vagy 1 kétértékű, ún. karakterisztikus
függvénnyel jellemezhető -   -, amelynek értéke 1, ha az adott elem eleme A-nak és 0, ha nem,
vagyis
1,
  = G
0,

ℎ<  ∈ H
ℎ<  ∉ H

A fuzzy halmazelméletben a halmazok elemeinek halmazhoz tartozása változó mértékű, vagyis egy
"folytonosan" változó tagsági függvénnyel rendelkeznek a nem tagság és a tagság között. Ennek
megfelelően a  karakterisztikus függvény kétértékű értékkészletét a   tagsági függvénynél
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kiterjesztik valamennyi 0 és 1 közötti valós számra, a 0-t és az 1-et is belefoglalva [125]. Ilyen
tagsági függvényeket fogok én is használni.
A gyakorlatban általában nagyon egyszerű tagsági függvénygörbék használatosak, melyek
alkalmazását elsősorban a számítási egyszerűség indokolja. Ilyen görbék a háromszög, a trapéz és a
Gauss-tagsági görbék [125]. Ezek közül a dolgozatban a feszültség- és az időtengely fuzzysítására
trapéz alakú, kimeneti tagsági függvényekként pedig (egyenlő szárú) háromszög alakú tagsági
függvényeket alkalmaztam.
A 201. ábran bemutatott fuzzyfikálás során a tagsági függvényeket a következőképpen
definiálhatjuk (csak egy példát mutatok be, a többi tagsági függvény is hasonlóan definiálható):



0,
ℎ< I" < 57,5
D I − 57,5
"
B
,
ℎ< 57,5 ≤ I" < 72,5
B72,5 − 57,5

1,
ℎ< 72,5 ≤ I" < 77,5
! I"  =
C 85 − I
"
,
ℎ< 77,5 ≤ I" < 85
B
B 85 − 77,5
A
0,
ℎ< I" ≥ 85

ahol a feszültséget százalékos értékben adtam meg.

Hasonlóképpen az időtengelyre a fuzzy tagsági függvények (a számítási és ábrázolási
könnyebbségek miatt az idő tízes alapú logaritmusával dolgoztam):


! J

0, ℎ< "?J < "?(0,06)
"?J − "?0,06
"?0,2 + "?0,3
, ℎ< "?0,06 ≤ "?J <
"?0,2 + "?0,3
2
− "?0,06
2
"?0,2 + "?0,3
"?0,4 + "?0,5
1, ℎ<
≤ "?J <

2
2
=
C
"?1 + "?2
"?J −
"?0,4 + "?0,5
"?1 + "?2
2
B−
, ℎ<
≤ "?J <
B "?1 + "?2 "?0,4 + "?0,5
2
2
−
2
2
B
"?1 + "?2
B
0,
ℎ<
"?J
≥
A
2
D
B
B
B
B

Ezáltal a feszültség- és az időtengelyt egyaránt 5-5 tagsági függvénnyel írtuk le, összesen tehát 25
csoportot lehet képezni aszerint, hogy melyik feszültség tagsági függvényt melyik idő tagsági
függvénnyel párosítjuk [124]. A csoportokat az 6. táblázat tartalmazza:

Maradó feszültség

A letörés időtartama
Very short

Short

Medium

Long

Very long

Near normal

1

6

11

16

21

High

2

7

12

17

22

Medium

3

8

13

18

23

Low

4

9

14

19

24

Very low

5

10

15

20

25

6. Táblázat: Fuzzy tagsági függvények szerinti csoportosítás [124]

A módszer tulajdonképpen szingleton fuzzyfikálással dolgozik, hiszen egy letörési esemény egy
adott feszültség- és időértéket határoz meg, amely mindkét esetben egy-egy szingletonként
értelmezhető [125]. A szingleton fuzzyfikálás esetén az adott tagsági függvény aktivizációs fokát
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egyszerűen meghatározhatjuk (202
202. ábra):
): a szingleton és a tagsági függvény metszéspontját
vetítjük a függőleges tengelyre.

202. ábra: Szingleton fuzzyfikálás

Egy adott letörési eseményre az összes tagsági függvényre
függvényre elvégezzük a szingleton fuzzyfikálást és
így tulajdonképpen megkapjuk az egyes tagsági függvények aktivizációs fokát.
Az aktivizációs fokok segítségével ún. szorzat inferenciát használva a következtetési diagram a 203.
ábran látható.

203.. ábra: Szorzat inferencia következtetési diagramja (példa)

Szorzat inferencia (vagy más néven Larsen-inferencia)
Larsen inferencia) esetén az összetartozó feszültség és idő
tagsági függvényekre kapott aktivizációs értékeket (az ábrán lila színnel jelölve) összeszorozzuk, s a
kapott értéknek megfelelően a kimeneti tagsági függvényt (melyek
(
definiálása az F10.2 függelékben
történik) "összenyomjuk", tehát magasságát erre az értékre állítjuk (szintén lila színnel jelölve a
kimeneti tagsági függvényeknél),
nyeknél), miközben a háromszög talppontjai változatlanok maradnak [125].
Természetesen, ha a két tagsági függvény közül akár az egyik is nem aktiválódott, akkor a kimeneti
tagsági függvény magassága 0 lesz, vagyis ez a kimeneti tagsági függvény nem fog szerepelni az
algoritmus eredményeként adódó fuzzy letörési indexben. Erre mutat példát a 203.. ábra felső sora
(az egyes sorok az 6.. táblázatban definiált 25 csoport valamelyikét jelentik a példában). Pirossal
vannak jelölve a bemenetek (vagyis
(vagyi egy feszültség- és egy időérték), amelyek szingletonokat
jelentenek. A szingletonok tagsági függvényekkel vett metszéspontjai az aktivációs fokokat
határozzák meg. Láthatjuk, hogy az első sorban lévő csoport esetében az időre vonatkozó tagsági
függvény nem
em aktiválódik (az aktivizációs fok értéke 0), így a szorzat inferencia következtében az
ehhez a függvényhez tartozó kimeneti tagsági függvény értéke is 0 lesz. A második sorban lévő
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csoport esetében mind a feszültség-, mind az idő tagsági függvény aktiválódik, így a kimeneti
függvény értéke nem lesz 0.
A kiértékelés során egy letörési eseményhez az összes általa aktivált tagsági függvényt (és ezáltal a
6. táblázatban definiált csoportot) meg kell keresni, s ezek együttesen fogják meghatározni a
letörést jellemző fuzzy indexet.

F10.2 Kimeneti tagsági függvények
A kimeneti tagsági függvények definiálásához a feszültség-idő terület definícióját használtam fel.
[124]-ben a letörési energia alapján határozzák meg a tagsági függvényeket, a disszertációban
pedig a "?K1 − I!  ∙ JL összefüggéssel, ami a feszültség-idő terület értékének tízes alapú
logaritmusa (a logaritmusképzésre a könnyebb ábrázolhatóság miatt van szükség). Az időt ms-ban,
a feszültséget a névleges értékhez viszonyítva százalékban adtam meg.
Feszültség

Idő

Normal

100-90V%

Very short

10-20ms

High

90-80V%

Short

20-200ms

Medium

80-70V%

Medium

200600ms

Low

70-40V%

Long

6002500ms

Very low

40-0V%

Very long

2500+ ms

7. Táblázat: Feszültség- és időértékek a kimeneti tagsági függvények definiálásához

A háromszög alakú kimeneti tagsági függvények talppontjait úgy határozhatjuk meg, hogy
megnézzük, hogy az 6. táblázatban definiált tagsági függvények μ# x = 1 értéküknél milyen
cellahatárok között vannak, s ezen cellák két szélső csúcsainak koordinátáit választottam
talppontoknak.
Kimeneti tagsági függvények
1

1

2
3

Tagsági függvény értéke

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

0

23

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

24
25

Feszültség-idő terület logaritmusa

204. ábra: Kimeneti tagsági függvények

Jelöljük ezeket az értékeket 3 -gyel (minimum) és 3 -vel (maximum), továbbá a háromszög
magasságának talppontját 3$% -pal. Ekkor az -edik kimeneti tagsági függvény a következőképpen
határozható meg:
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0, ℎ< @ < 3
D @−3

B
, ℎ< 3 ≤ @ < 3$%
B3
−
3
$%

 @ =
C 3 − @ , ℎ< 3
$% ≤ @ < 3
B
B3 − 3$%
A
0, ℎ< @ ≥ 3

Mindezek alapján a kimeneti tagsági függvények a 204. ábra láthatóak.

F10.3 Defuzzyfikálás
A defuzzyfikálás feladata olyan numerikus érték meghatározása, amely legjobban reprezentálja az
inferencia gép eredő kimeneti fuzzy halmazát. A három legelterjedtebben használt defuzzyfikáló
típus a súlyponti defuzzyfikáló, az összegek középpontját használó, valamint a középpont átlagoló
defuzzyfikáló. Az első két módszernél numerikus integrálást kell használni, amely számítás lassú; ezt
oldja fel a középpont átlagoló defuzzyfikáló, amely az egyes kimeneti rész-fuzzy halmazok
középpontjainak súlyozott átlagával (amely súlyok a megfelelő fuzzy halmazok magasságai)
dolgozik, így közelítve a másik két módszer integráljait (205. ábra). A középpont átlagoló
defuzzyfikáló kimenete tehát az @ =

∑ ' ∙(
∑ (

összefüggéssel határozható meg, ahol @ a tagsági

függvények magasságai talppontjának értéke, ℎ pedig magának a tagsági függvénynek a
magassága [125].

205. ábra: Középpont átlagoló defuzzyfikáló (példa)

F10.4 Kiértékelés a fuzzy letörési index alapján
A kiértékeléshez a saját MATLAB programmal készített és a 206. ábra látható kontúrvonalas kép ad
segítséget. A kapott kontúrvonalak alakja hasonló a nemzetközi szakirodalomban (lásd korábban a
fogyasztókkal foglalkozó résznél, illetve jelen esetben pl. [126]-ban) az egyes berendezések
(fogyasztói és ipari) mérésekkel meghatározott érzékenységi görbéjéhez, amely tény megerősíti a
fuzzy letörési index használhatóságát (erre mutat példát a 207. ábra).
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206. ábra: Fuzzy index kontúrvonalak a feszültség-idő síkon

207. ábra: Néhány fogyasztói eszköz érzékenységi határgörbéje [126]

A kiértékelés során a korábban a feszültség-idő terület számításakor már ismertetett módszert
követtem, vagyis az ITIC görbe módosított sarokpontjaihoz viszonyítottam az egyes letörésekre
meghatározott indexeket. Ennek érdekében meg kell határozni az ITIC görbe sarokpontjaihoz
tartozó fuzzy indexet, amely a 70% maradó feszültségű, 100ms hosszúságú első sarokpontra
1,4527, a 80% maradó feszültségű, 200ms hosszúságú második sarokpontra 1,531. Ha a letörés
hossza 100ms-nál kisebb, akkor az első, ha 100ms-nál hosszabb, akkor a második index szerint
értékeljük ki azt. A kiértékelés eredményét mutatja - a korábbi kiértékelés eredményeivel
összehasonlítva - a 208. és a 209. ábra. A fuzzy kiértékelés több eseményt értékel veszélyesnek,
mint az ITIC görbe, ugyanakkor közel ugyanolyan kiértékelő képessége van, mint a 80%-os
görbéknek, s figyelembe véve, hogy a 80%-os görbék adták a legnagyobb találati arányt a veszélyes
letörésekre nézve, a fuzzyfikált feszültség-idő területet használó kiértékelő módszer előrejelző
képessége is jónak mondható.
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208. ábra: A fuzzy kiértékelési módszer összehasonlítása az eredeti módszerekkel, 2009-es adatsor
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209. ábra: A fuzzy kiértékelési módszer összehasonlítása az eredeti módszerekkel, 2010-es adatsor
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F11 A feszültségletörés-kiértékelést végző MATLAB program
ismertetése
A kiértékelések automatizálttá tételére MATLAB-ban létrehoztam egy egyszerű GUI-t. A program
segítségével a megadott formátumban kapott mérési adatokra kiértékelést, valamint statisztikákat
készíthetünk, s az adatokat Excelbe ki is menthetjük. A következőkben röviden ismertetem a
program felépítését.

F11.1 Az általános kezelőfelület
A program használati felülete egyszerű, mindössze néhány nyomógomb található rajta (210. ábra).

210. ábra: A GUI felülete

A felhasználónak meg kell adnia a feldolgozni kívánt fájlok elérési útvonalát. A program az ELMŰ
feszültségletörés-regisztráló készülékei kimeneti fájljainak feldolgozására készült; ezek a fájlok. txt
kiterjesztésűek, az adatok egységesen a következő formátumúak:
Dátum

Idő

Fázis

Hossz

Feszültség

2010.08.03

04:59:39

1

0.055

201.980

2010.08.03

08:13:44

1

0.130

164.500

2010.08.03

08:13:44

1

0.045

117.040

2010.08.03

08:13:44

1

0.010

176.680

ahol a dátum és az idő megadja a feszültségletörés pontos időpontját, a fázis azt, hogy hány
fázisban következett be a letörés, a hossza a letörés időtartamát [s]-ban, a feszültség pedig a
maradó feszültséget [V]-ban.
A programban sok rövid, felugró help üzenet került elhelyezésre, így pl. az elérési út megadásánál
is, még mielőtt elkezdenénk beírni azt, egy szövegbuborék tájékoztat a szükséges formáról. A
program úgy készült, hogy az esetleges, jellemző és bosszantó elírások (pl. az elérési útvonal
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végéről lemaradt \ karakter) esetén jelez a felhasználónak, hogy az mit felejtett el megtenni. Az
egyes nyomógombokra jobb egérgombbal kattintva egy rövid Help olvasható a gomb funkciójáról.
A programmal a korábbiakban ismertetett kiértékelési módok közül az ITIC-görbén alapuló, a
feszültség-idő területen alapuló, valamint a fuzzyfikált feszültség-idő területen alapuló
kiértékeléseket lehet elvégezni. A program a kapott eredményt táblázatos formában megjeleníti (a
kimenet itt a szabványos kiértékelésnek megfelelően veszélyes, nem veszélyes, túlfeszültség lehet),
illetve lehetőség van a kapott eredmények Excelbe importálására is (itt megjegyezzük, hogy a
program egyelőre csak - rendszergazdai jogok miatt - a default MATLAB könyvtárba tud menteni).

211. ábra: Példa kiértékelésre a programban történő kiíratás esetén

A program segítségével a 206. ábra szerinti kontúrvonalat is elkészíthetjük, mintegy
ellenőrzésképpen. Ez a folyamat azonban meglehetősen számításigényes, így csak annak ajánlott,
aki olthatatlan vágyat érez egy nagyobb ábrára.
A program által biztosított másik kiértékelési módszer különböző statisztikák készítése. Ezek a
következők:
•
•
•

Letörésszám-időtartam: Különböző időtartamú letörések számát adja meg grafikusan,
illetve az adatok Excel-fájlba is menthetők.
Letörésszám-napszak: A bekövetkező letörések számát adja meg egy napra órás
bontásban.
Maradó feszültség-letörés hossza: A statisztika a maradó feszültség és a letörés hossza
közötti statisztikai vizsgálatot végzi el, az összefüggést a MATLAB boxplot parancsával
ábrázolja. Így készült a 109. ábra és a 110. ábra Ennek során egy-egy adatvektor készül, pl.
0,05s hosszúságú letöréseket tartalmazva, s egy oszlop az ábrán azt mutatja meg, hogy az
ilyen hosszú letörésekhez mekkora maradó feszültség tartozik. A piros vonal az adatsor
mediánja, az oszlopok teteje és alja pedig a 25. ill. 75. percentilisnek felelnek meg (vagyis
az adatok 25%-a tőle kisebb, 75%-a tőle nagyobb. A doboz tehát az adatsor középső 50%-át
tartalmazza). A két alsó és felső bajusz a még az adatsorhoz tartozó maximális és minimális
értékek (egy adott konfidencia-intervallumon belül). A piros keresztek az extrém nagy/kicsi
értékeket jelzik, amelyek a konfidencia-intervallumból kilógnak.

Ilyen jellegű vizsgálatok segíthetnek felderíteni a feszültségletörések keletkezésének okait.
A programban mind a statisztikák készítésekor, mind a kiértékeléskor a folyamat állapotáról
visszajelentő csík tájékoztatja a felhasználót.

212. ábra: Állapotjelző a GUI-ban

Ez egy adott kiértékelés végrehajtásakor az aktuálisan végzett feladattól függően változhat.
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