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Előszó 

Tisztelt Olvasó! 

 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mechwart András Ifjúsági 

Társasága minden évben konferenciát szervez az elektrotechnika és 

a villamos energetika területén tevékenykedő fiatal kutatók, 

pályakezdő mérnökök és egyetemi hallgatók számára. A 2022. évi, 

XII. Konferencia során a korábban megkezdett építő munkát sikerrel 

tudtuk tovább vinni mind a MAIT elnökségével, illetve immáron fiatal 

segítőinkkel egyetemben. Bízom benne, hogy ez a mérföldkő a 

szervezet életében a hosszútávú, fenntartható működés előjele. 

Idén, ahogy a 2021-es évben is, az Ifjúsági Találkozó a MEE 

Vándorgyűlésének szerves részét képezte, a nulladik nap a fiatalok 

színterét alkotta. Az érdeklődését jól mutatja, hogy közel 100 volt a 

regisztráló résztvevők száma. A 20 ellenőrzött előadás során az 

előadók az aktuális elektrotechnikai trendeknek megfelelően a 

kutatási témák, ipari projektek a hagyományos területek mellett a megújuló energiaforrásokkal és 

azok rendszerintegrációjával, energiapiaci fejlesztésekkel, adatalapú megoldásokkal foglalkoztak. 

A Találkozó legfontosabb értéke – a szakmai előadásokon túl – a kötetlen beszélgetések, a 

szakma fiataljainak összetalálkozása. Idén különösen büszkék lehetünk, hogy nagy számban voltak 

jelen a nem budapesti illetékességű fiatalok is. Az előadók soraiban tudhattuk a győri, a pécsi és a 

debreceni képzőhelyek és egyetemek előadásait egyaránt. A korábbi éveknek megfelelően nem 

csak egyetemi hallgatók, fiatal kutatók szerepeltek előadóként, hanem a villamos energetika 

területén jelentős vállalatok munkatársai is ismertették a nemzetközi projektekben, vállalati 

fejlesztésekben elért eredményeiket. A konferencián elhangzott előadások mellett ismét lehetőséget 

biztosítottunk a résztvevők számára rövid összefoglaló, illetve teljes kézirat megjelenítésére is. 

Ezeket az anyagokat a Magyar Elektrotechnikai Egyesület szakmai színvonalát erősítve szakértői 

bírálattal segítettük, a szerzők számára így a szakértők értékes visszajelzéseket adhattak. 

Kiadványainkat a megszokott módon ISBN és DOI számmal is ellátjuk a szélesebb körű elérhetőség 

biztosításához. 

 
Dr. Tóth Zoltán 

alelnök 
MEE MAIT 
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Csondor Bálint, Decsi Gábor 
MAVIR ZRt. 

Az ukrán és moldáv villamosenergia-
rendszer sikeres szinkronizációja az 
európai villamosenergia-rendszerhez 

Absztrakt – 2022. március 16-án sikeresen csatlakozott az ukrán és moldáv 

villamosenergia-rendszer a kontinentális Európa villamosenergia-rendszeréhez. Az 

ukrán-orosz háborús konfliktus következtében az Ukrenergo (ukrán TSO) és 

Moldelectrica (moldáv TSO) kérésére az eredetileg tervezett szinkronkapcsolás egy 

évvel korábban valósult meg. A rendszerek összekapcsolása során különös figyelem 

hárult a MAVIR-ra, hiszen a két TSO összesen hét távvezetéken keresztül csatlakozott 

az ENTSO-E rendszeréhez. Ebből a hétből néggyel közvetlenül a magyar 

villamosenergia-rendszerhez csatlakozott. 

A cikkben bemutatásra kerülnek a 2017-ben elindult csatlakozási projekt főbb lépései, 

mérföldkövei. Röviden szót ejtek az európai és az ukrán-moldáv rendszer fő 

sajátosságairól, felépítéséről (Burstini-sziget). Bemutatom a vészhelyzeti 

szinkronkapcsolást kiváltó okot, illetve, hogy milyen előkészületi munkákat kellett 

elvégezni a sikeres szinkronhoz és a csatlakozás utáni rendszerstabilitás 

megőrzéséhez. Ezen felül a csatlakozás folyamatának lépéseit, a csatlakozáshoz 

szükséges technológiát, illetve a csatlakozással járó jelenségeket is bemutatom. 

Kitérek arra, hogy milyen fejlesztéseket volt szükséges elvégezni, továbbá a sikeres 

csatlakozást követően milyen feladatok hárulnak a MAVIR ZRt.-re, illetve a 

csatlakozás milyen hatással van az ENTSO-E rendszerre. 

Abstract – On 16 March 2022 Continental Europe power system was successful 

synchronised with Ukrainian and Moldovan power systems. Due to the Russian-Ukranian 

war conflict and the request of Ukrenergo and Moldelectrica, the synchronization of the 

electrical system took place one year before the planned date. MAVIR played an essential 

role in the synchronisation because four out of the seven affected transmission-lines were 

connected to the Hungarian power system. In this article the milestones and steps of the 

synchronisation project will be presented which has been launched in 2017. The main 

characteristics and structure of the European and Ukranian-Moldovan power systems 

(Burstin-island) will be briefly discussed. The study mainly focuses on MAVIR’s role in the 

preparation and the developments of a successful synchronisation. On top of that the article 

shows the steps of the synchronisation, the connection technology and accompaniment of 

the connection. The study covers the necessary developments and tasks that MAVIR Ltd. 

will be responsible for in the future and it will also include the effects of the synchronisation 

on the ENTSO-E system. 

Címszavak: szinkronizáció, MAVIR ZRt., villamosenergia-rendszerek összekapcsolása 

DOI: 10.54232/MAIT.2022_1 

https://doi.org/10.54232/MAIT.2022_1
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1. CSATLAKOZÁSI SZÁNDÉK AZ ENTSO-E RENDSZERHEZ 

Az ukrán (Ukrenergo) és a moldáv (Moldelectrica) TSO már 2006-ban jelezte csatalakozási 

szándékát az UCTE -hez (ENTSO-E elődje). Végül 2017. június 28-án állapodott meg az ukrán és a 

moldáv TSO az ENTSO-E CE rendszerirányítóival, hogy öt éven belül az ENTSO E kontinentális 

rendszeréhez csatlakoznak és azzal szinkronüzemben fognak üzemelni. [1] Az Ukrenergo által 

2018-ban kiadott tanulmány [2] több pontban határozta meg, hogy miért előnyös és szükséges 

leválasztani a rendszert a korábbi UPS/IPS (korábbi szovjet) rendszerről és csatlakozni az ENTSO-

E szinkronterülethez. A tanulmány kiemeli, hogy a műszaki, jogi és piaci szempontokon túl, fontos, 

hogy a ENTSO-E rendszerhez való csatlakozás teljes mértékben megfelel Ukrajna eurointegrációs 

stratégiájának. Ezen szempontok a következők voltak: 

1. táblázat - A ukrán villamosenergia-rendszer ENTSO-E rendszerhez való csatlakozás szempontjai [2] 

ENTSO-E rendszer UPS/IPS rendszer 

Szabad villamosenergia-kereskedelem Nincs szabad villamosenergia-kereskedelem 

Piaci árképzés Az árképzés nem piaci alapú 

Egységes jogszabályi alap Nincs jogszabályi alap 

Elosztott (részleges) hozzájárulás a 
rendszer stabilitásához 

Az Orosz Föderációtól, mint a legfontosabb 
kiegyensúlyozó erőtől való függés 

Egységes műszaki működési 
szabványok 

 

 

Ahhoz azonban, hogy a csatlakozás létre jöhessen, a csatlakozni kívánó TSO-knak a SAFA  [3] 

szerinti számos előírást implementálniuk kell. A SAFA tartalmazza a szinkronterületre vonatkozó 

különböző irányelveket. Pl.: Teljesítmény-frekvencia szabályozás és tartalékok meghatározásának 

irányelve, menetrendezés irányelvei stb. Az irányelveket tartalmazó keretmegállapodáson felül a 

szerződés előírt különböző tanulmányokat, méréseket, melyek a rendszer stabilitását hivatottak 

vizsgálni az ukrán és moldáv rendszer biztonságos csatlakozása érdekében. 2021. év végén az 

elkészített tanulmányok azt mutatták, hogy további vizsgálatokat szükséges elvégezni. Ennek 

megfelelően az eredeti terv szerint az Ukrenergo és a Moldelectrica közösen, két önálló szigetüzemű 

tesztet hajtott volna végre 2022. telén (téli csúcs - WP) és nyarán (nyári alacsony terhelés - SoP). A 

tesztek a teljesítmény szabályozás (AGC), a stabil működés és a kiesések (erőmű/fogyasztó) 

hatásának következményeit voltak hivatottak ellenőrizni. A tesztek sikeres végrehajtása és 

kiértékelése után - az eredeti terv szerint – 2023-ban csatlakoztak volna a ENTSO-E CE 

rendszeréhez. [4] 

2. AZ UKRÁN ÉS A MOLDÁV RENDSZER SAJÁTOSSÁGA 

Az ukrán villamosenergia-rendszer az európai szinkronkapcsolást megelőzően két külön 

szinkronterületre volt tagolható. Az egyik az úgynevezett Burstini-sziget. Ez a területrész már 2002 

óta párhuzamos üzemben működött a kontinentális Európa villamosenergia-rendszerével. 

Magyarországgal négy távvezeték kötötte össze, míg Romániával és Szlovákiával egy-egy darab. 
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2. táblázat – Az ukrán és moldáv villamosenergia-rendszer villamos kapcsolatai az ENTSO-E CE rendszerrel 

Távvezeték Feszültségszint Ország 
Túláramvédelem 

beállítás1 

Tiszalök – Mukachevo 220 kV HU - UA 343 MVA 

Kisvárda – Mukachevo 220 kV HU - UA 343 MVA 

Szabolcsbáka - Mukachevo 400 kV HU - UA 2605 MVA 

Szabolcsbáka - Zakhidnoukrainska 750 kV HU - UA 2208 MVA 

Roșiori – Mukachevo 400 kV RO - UA 2217 MVA 

Kapušany – Mukachevo 400 kV SK - UA 2605 MVA 

Isaccea*- Vulcănești 400 kV RO -MD 1663 MVA 
*: Nem Bustini-sziget – ENTSO-E összeköttetés 

(Jelölések a táblázatban: HU – Magyarország, UA – Ukrajna, MD – Moldova, SK – Szlovákia, RO – Románia) 

 

Nevét a Burstin település mellett elhelyezkedő, összesen 2 334 MW [5] beépített kapacitással 

rendelkező erőműről kapta. A terület összesen kb. 3000 MW beépített kapacitással rendelkezik. A 

nagy termelői kapacitás és az ehhez képest kisebb fogyasztói terhelés hatására a terület jellemzően 

villamosenergiát exportált Európa számára. 

 

1. ábra: A Burstini-sziget [6] 

 
1 Maximálisan átvihető látszólagos teljesítmény 5 s-on keresztül. 5 s-ot meghaladóan a túláramvédelem „KI” parancsot 
ad a megszakító számára. 
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Ukrajna területén a másik szinkronterület, az Ukrán IPS rendszer számos kapcsolaton keresztül 

csatlakozott az orosz-belorusz szinkronterülethez. A teljes rendszer csúcsterhelése, beleértve a 

Burstini-sziget terhelését is, 2018-ban 24 GW volt. [2] Ez több, mint háromszorosa a magyarországi 

rekord rendszerterhelésnek (7361 MW 2021-ben). A 2. ábrán látható, hogy Ukrajna és 

Lengyelország között is találhatóak távvezetékek.  Tervek szerint 2022 év végére a korábbi 

Rzeszów–Khmelnytskyi 750 kV-os távvezeték újra üzembe kerül 400 kV-os feszültségszinten, 

elősegítve az ukrán energia exportot Lengyelországba. [7] A másik, Zamosc-Dobrotvirska között 

található 220 kV-os távvezetéken csak irányüzem valósul meg Lengyelország felé. 

 

2. ábra: Az ukrán villamosenergia-rendszer és annak nemzetközi kapcsolatai [8] 

A moldáv villamosenergia-rendszer jóval kisebb, csúcsterhelése elmarad az 1 GW-tól. [9] Földrajzi 

adottságaiból fakadóan az Ukrán IPS rendszerhez csatlakozott a szinkronizálást megelőzően. A 

szinkronkapcsolat kialakítását követően egy vezetékkel (Vulcănești – Isaccea 400 kV) kapcsolódik 

Románián keresztül az ENTSO-E CE rendszerhez. 

3. VÉSZHELYZETI SZINKRONKAPCSOLÁS 

Az első fejezetben említett első szigetüzemű tesztet az ukrán és moldáv rendszerirányító 2022. 

február 24-én szerette volna megvalósítani. A teszt során az ukrán és moldáv villamosenergia-

rendszer a Burstini-szigettel közösen levált volna mind az orosz-belorusz, mind az ENTSO-E 

rendszerről. A leválást követően 72 órán keresztül működtek volna szigetüzemben, bizonyítva önálló 

rendszerstabilitásukat. [10] A teszt befejeztével a Burstini-sziget visszacsatlakozott volna az 

ENTSO-E rendszeréhez, míg az ukrán-moldáv rendszerrész az orosz-belorusz rendszerhez. Ezt 

követően kezdődhettek volna meg a teszt eredmények kiértékelése, illetve a felkészülés a nyári 

tesztre. 2022. február 23-án megkezdődött a teljes leválás, amely 2022. február 24-én 00:35-kor 
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fejeződött be. Az eredeti elképzelést azonban felülírta, hogy négy órával a teszt megkezdését 

követően Oroszország fegyveresen megtámadta Ukrajnát. 2022. február 24-én az erőművi blokkok 

és a fogyasztók az előre egyeztetett program szerint kerültek leválasztásra. Ukrajna és Moldova 

képes volt önálló módon biztosítani rendszerének stabilitását. A teszt a háború ellenére sikeresen 

végbement. Nem került sor az utolsó lépésére, az ukrán rendszer orosz rendszerhez való szinkron 

csatlakozására, illetve a Burstini-sziget reszinkronizációjára a kontinentális európai rendszerhez. A 

háború következtében sem az orosz, sem az ukrán-moldáv feleknek nem állt módjában az eredeti 

konfiguráció visszaállítása. Ez jelentős kockázatot jelentett Ukrajna számára, hiszen könnyen 

elveszíthette volna egyik alapinfrastruktúráját a támadások közepette. Ennek következtében 2022. 

február 27-én előbb az Ukrenergo, majd 2022. február 28-án a Moldelectrica adott be vészhelyzeti 

szinkronizációs kérelmet az ENTSO E felé. [11] 2022. március 1-én a kontinentális Európa összes 

TSO-ja elfogadta a kérelmet. A TSO k egybehangzó véleménye szerint fontos volt támogatni 

Ukrajnát, azonban a saját villamosenergia-rendszerük ellátásbiztonsága az elsődleges szempont. 

Összekapcsolt villamosenergia-rendszerek esetén ugyanis egy lokális hiba, - pl. erőművi kiesés 

Ukrajnában - hatással lehet az egész rendszerre pl. frekvencia változás, teljesítmény-lengések, 

feszültségváltozások stb. formájában. Ezek akár rendszerszakadáshoz, teljes vagy részleges black-

out-hoz vezethetnek a kontinentális rendszer bármely területén. Nem szabad azt a szempontot sem 

figyelmem kívül hagyni, hogy Európa is profitálhat – főként – az ukrán villamosenergia-rendszer 

teljes csatlakozásával. Alapvetően exportőr országként nyilvántartott Ukrajna (2017-ben éves 

szinten 5,2 GWh) jelentős szerepet játszhat a rendszerstabilitásban köszönhetően a nagy inerciával 

rendelkező turbina-generátor egységeinek. 2022. február 28 án döntött az ENTSO-E a vészhelyzeti 

csatlakozás feltételeit vizsgáló Task force felállításáról, mely négy szakértői munkacsoportba 

szervezve (IT, Rendszerirányítás és Piac, Védelem és dinamikus stabilitás, Jogi) kezdte meg a 

minimálisan szükséges csatlakozási követelmények vizsgálatát. 2022. február 28. és március 10. 

között a Task force megvizsgálta a kockázatokat és elkészítette a csatlakozás minimális 

követelményeire vonatkozó javaslatát. Az ukrán rendszerben már korábban végrehajtott 

fejlesztéseknek és teszteknek, illetve a szomszédos országokban, közöttük Magyarországon 

elvégzett védelem-automatika rendszer módosításoknak köszönhetően 2022. március 11-én a 

kontinentális Európa TSO-i meghozták a döntést, miszerint március 16-án történhet meg az ukrán 

és moldáv villamosenergia-rendszer szinkronizációja az ENTSO-E CE rendszeréhez. 

4. MAVIR ZRT. FELADATAI ÉS FELELŐSSÉGE A VÉSZHELYZETI 
SZINKRONKAPCSOLÁS SORÁN [12] 

A MAVIR ZRt. jelentős kitettséggel rendelkezett, lévén, hogy az ukrán-moldáv rendszer vészhelyzeti 

szinkronkapcsolása esetén a hét csatlakozó távvezetékből négy végpontja Magyarországon 

található. Továbbá mind a legnagyobb, - így legnagyobb teljesítmény átvitelre képes – mind a 

legkisebb – így a legkisebb teljesítmény átvitelre képes – távvezetékek ENTSO-E oldali tulajdonosa, 

üzemeltetője és üzemirányítója is a MAVIR ZRt. Bármilyen probléma, kiesés az ukrán-moldáv 

rendszerben jelentős zavarhatást jelenthet a magyar szabályozási területre. Könnyen jelentős 

üzemzavart okozhat. Ebből fakadóan a MAVIR ZRt. szakemberei megfeszített munkatempó mellett 
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kb. két hét alatt végeztek el egy évnyi munkát. A vészhelyzeti csatlakozást az egyre nehezedő 

nemzetközi politikai nyomás mellett az alábbi kihívások nehezítették: 

• Részben tesztelt 20-22 GW-os rendszer. 

• Nem becsülhető a hálózat sérülékenysége. 

• Nagy egységteljesítményű atomerőművi blokkok – 2-3 GW-os kiesések is lehetnek. 

• Kevés rendszerösszekötő távvezeték az ENTSO-E rendszerrel (gyakorlatilag magyar 

vezeték folyosó). 

• Kevés valós idejű mérés (információ hiány). 

• Hálózatbiztonság – hiányzó hálózatszámítási modellek (kontingencia analízis korlátozottan 

számítható). 

• IT biztonság (háborúban álló ország csatlakoztatása). 

A fentiek figyelembevételével a MAVIR ZRt. munkatársainak rövid időn belül az alábbi feladatokat 

kellett végrehajtania: 

4.1. Távvezeték konfiguráció és védelmek módosítása 

A teszt megkezdése előtt az ukrán-moldáv szigetüzem kialakításához szükséges volt a Tiszalök – 

Mukachevo és Kisvárda – Mukachevo 220 kV-os távvezetékek „egymásba fordítása”. Ez azt 

jelentette, hogy a vezetékek kikapcsolása helyett Mukachevo alállomás 220 kV-os segédsínén 

összekapcsolták a két vezetéket. Ezzel tulajdonképpen létrehozva egy átmeneti Kisvárda – Tiszalök 

220 kV-os távvezetéket. Ehhez természetesen szükséges volt a védelmek átkonfigurálására is, hogy 

az esetleg fellépő hibakor megfelelő működést legyenek képesek biztosítani. 

A vészhelyzeti szinkronkapcsolás előtt fontos kérdés volt, hogy a MAVIR 220 kV-os távvezetékei is 

be legyenek-e vonva a nemzetközi kooperációba. A problémát az jelentette, hogy a 220 kV-os 

távvezetékek Magyarországon villamosan közel helyezkedek el a 132 kV-os hálózathoz. Bármilyen 

ukrajnai hiba vagy határkeresztező vezeték kiesése jelentős zavarhatást jelenthet a magyarországi 

elosztó hálózat, illetve fogyasztók számára. A vezetékek kihagyásával azonban jelentősen 

lecsökkent volna a kapcsolatok száma, amely stabilitási problémákat is okozhatnak (és 

természetesen ezen távvezetékek üzemzavari kikapcsolódása is problémát jelenthet). Végül 

stabilitási okokból az a döntés született, hogy a 220 kV-os távvezetékek is részt vesznek a 

párhuzamos üzemben. Szükség esetén ezek a vezetékek leválaszthatók. 

Másik problémát a rendszerközi lengések jelenthetik. Míg a szlovák, ukrán, román és moldáv átviteli 

hálózaton alkalmaznak lengészárakat, addig a magyar átviteli hálózaton nem alkalmaznak. Ezek 

telepítése, beállítása és tesztelése hosszú időt vett volna igénybe. Emiatt a MAVIR ZRt. 

munkatársainak másik megoldást kellett találnia. Végül – a magyar átviteli hálózattól szokatlan 

módon – túláramvédelmeket telepítettek a határkeresztező távvezetékekre. A megfelelően beállított 

paraméterekkel elérhető, hogy rendszerbomlás esetén a határon történjen a szakadás, ne a magyar 

átviteli hálózaton belül.  
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4.2. Informatikai fejlesztés 

Jelentős problémát jelentett, hogy akár az előkésztő számításokhoz, akár a valós idejű 

számításokhoz nem álltak rendelkezésre megfelelő hálózatszámítási modellek a korábban aszinkron 

járó ukrán és moldáv rendszerrészekről. A szakembereknek ezekre kellett megoldást találnia. 

Implementálni kellett a megfelelő modelleket az informatikai rendszerekbe, hogy a csatlakozáshoz 

szükséges előkészítő számításokat el lehessen végezni. Természetesen a modelleket megfelelő 

adatokkal kell feltölteni, ezért volt szükséges a megfelelő minőségű adatcsere megvalósítása. 

A modellek mellett jelentős fejlesztést jelentett a SCADA rendszerben megvalósított UMATriX  névre 

keresztelt metszék figyelő- és bontó automatika. Az eszköz több forrásra támaszkodik, grafikusan is 

megjeleníti a magyar-ukrán mellett a román-ukrán, román-moldáv és szlovák-ukrán távvezetékek 

áramlásait, terheléseit, adatminőség-ellenőrzést végez. Összehasonlítja a valós méréseket a 

metszékek menetrendezett értékeivel és riasztás ad a rendszerirányító mérnök számára, ha a 

tolerancia sávon kívüli, hosszabb idejű eltérést észlel. Az eszköz képes rendszerirányítói 

beavatkozás nélküli metszékbontásra is, amire azért van szükség, mert az ukrán-moldáv oldalon 

nincs metszékbontó automatika. Ez a funkció azonban jelenleg nincs élesítve, tekintve, hogy sem a 

szlovák, sem a román oldalon nincs hasonló automatikus bontóautomatika implementálva. 

Esetleges önálló, nem koordinált ukrán-magyar metszékbontás esetén a román és szlovák 

távvezetékek terhelődnének túl. Emiatt jelenleg üzemzavari esetben a MAVIR rendszerirányító 

kezdeményezheti az ukrán-moldáv villamosenergia-rendszer szigetüzemű leválasztását a 

vészhelyzeti leválasztási terv alapján közösen az érintett TSO kal.   

4.3. Vészhelyzeti leválasztási és újraszinkronozási terv 

A szinkroncsatlakozás előtt fontos volt meghatározni azt is, hogy esetleges rendellenes működés, 

üzemzavar esetén milyen módon választható le az ukrán-moldáv rendszer az ENTSO-E CE 

rendszerről. A leválasztási terv három fő okot határoz meg, amely esetén megkezdhető a 

leválasztás. Az első a csillapítatlan rendszerközi lengések. Ezek frekvenciája jellemzően a 0,2-0,4 

Hz tartományba esik. Ezen lengéseket a REE , RTE , SWISSGRID  és Ukrenergo rendszerirányítók 

vizsgálják. Szükség esetén a REE vagy RTE informálja az UKRENERGO-t a szükséges 

ellenintézkedésekről, melybe bevonják a MAVIR-t is majd telefonkonferenciát követően az érintett 

TSO-kal megkezdik a vészhelyzeti leválasztást. Hasonló a helyzet alapeseti túlterhelés esetén. Ez 

két részre bontható. Előfordulhat határkeresztező távvezeték alapeseti túlterhelődése, de belső 

hálózati elem túlterhelése esetén is megkezdhető a vészhelyzeti leválasztás. Ilyen esetben az 

érintett TSO értesíti a MAVIR-t, amely értesíti és telefonkonferenciát szervez a 

PSE , SEPS , MAVIR, Transelectrica , Ukrenergo, Moldelectrica TSO-k részvételével. Amennyiben 

szükséges, megkezdik a leválást. Már bekövetkezett rendszerbomlás esetén is hasonlóan járnak el 

a TSO-k. N-1 eseti túlterhelés következtében ugyancsak megkezdhető a leválasztás, amennyiben 

arra szükség van, melynek módja megegyezik az imént részletezett eljárással. 

Leválást követően a leválást kiváltó okok megszűnése esetén az ukrán-moldáv rendszer újra 

csatlakoztatható. Az újraszinkronizáció vezetője minden esetben a MAVIR.  
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5. ASZINKRON JÁRÓ VILLAMOSENERGIA-RENDSZEREK 
ÖSSZEKAPCSOLÁSA [13] 

Aszinkron járó villamosenergia-rendszerek összekapcsolásakor eltérő frekvenciájú rendszerek 

kapcsolódnak össze. Az eltérő frekvencia jelenthet különbséget a frekvencia fazorok által bezárt 

szögében, a fazorok abszolút értékeiben, illetve forgási sebességükben is. Két rendszer járhat tehát 

akkor is aszinkron módon, ha a névleges frekvenciájuk megegyezik. Két egymástól függetlenül 

üzemelő rendszer összekapcsolása során új, közös szinkronfrekvencia alakul ki sikeres 

szinkronizáció esetén. A folyamat során végbemenő elektrodinamikai folyamat hatására kialakuló 

teljesítmény áramlásokat, illetve frekvenciát a következők határozzák meg: 

• Szinkronkapcsoló kapcsolás előtti pólusai között fellépő feszültségkülönbség (érték, 

fázisszög), amely hirtelen áram- és teljesítményugrásokat okoznak, melyek csillapodó 

lengéssel rövid időn belül megszűnnek. 

• A forgó tömegek kinetikus energiájának változásából adódó nagyobb frekvenciájú rendszer 

felől az alacsonyabb frekvenciájú rendszer felé irányuló kezdeti teljesítményáramlás. A 

végállapotban ez már nincs jelen. 

• Primer és szekunder szabályozók miatti teljesítményáramlások. A szabályozók a frekvencia 

változás hatására változtatják a generátorok villamosenergia-betáplálását. Továbbá a 

fogyasztók is rendelkeznek frekvencia- és feszültségfüggéssel. 

A fentiek értelmében ahhoz, hogy szinkronkapcsolást követően ne alakuljanak ki 

teljesítményáramlások és lengések a hálózaton feszültség- és frekvenciaeltérés nélküli állapotban 

kell összekapcsolni a rendszereket. Ahhoz, hogy a kapcsolás eredményes legyen az alábbi 

feltételeket szükséges betartani: 

• A kapcsolás előtti frekvenciakülönbség ne haladja meg a kritikus értéket. 

• Távvezetékek védelmei ne kapcsolódjanak ki a hirtelen fellépő teljesítményáramlások miatt 

megnövekedett áramcsúcsok miatt. 

• A távvezetékek feszültségtartása és átvivőképessége legyen elegendő az 

energiaátrendezésből adódó teljesítmény átvitelére. 

• Hatékony feszültségszabályozási képesség. 

• A generátorok rendelkezzenek megfelelő dinamikai stabilitással. 

• Legyen elegendő primer szabályozási tartalék a rendszerekben. 

Ha a fenti feltételek teljesülnek, akkor a rendszerek összekapcsolhatók. Az összekapcsolás során, 

még azonos névleges frekvencia mellett is hatalmas jelentősége van, hogy melyik időpillanatban 

kapcsol be a megszakító. Hiszen ez befolyásolja, hogy milyen különbség van a feszültségfazorok 

között. Éppen ezért a megszakító „BE” parancsa nem közvetlenül a rendszerirányító utasítása után 

érkezik a megszakítóra. A kapcsoláshoz úgynevezett ASZK készüléket alkalmaznak. Az 

Automatikus Szinkron Kapcsoló és Szinkron Ellenőrző készülék két alapvető funkciót lát el. Az 

úgynevezett szinkron ellenőrzést és a szinkronozást. Szinkron ellenőrzés abban az esetben történik, 



XII. Mechwart András Ifjúsági Találkozó 2022  

 

15 

ha a készülék pólusai között mért feszültség frekvenciakülönbsége kisebb, mint 50 mHz. Ekkor a 

feszültség effektív értékét és szög különbségét is figyelembe veszi. Ha ezek megfelelőek „BE” 

parancsot ad a megszakítóra. Szinkronozás esetében ugyancsak vizsgálja a frekvencia eltérést az 

eszköz. Ha az eltérés nagyobb, mint 150mHz nem enged összekapcsolni. Ha 50 és 150 mHz között 

van az eltérés értéke, akkor az ASZK legfeljebb 30 sec ideig vár a szinkronkapcsolás feltételeinek 

előállására, majd figyelembe véve az önidőt úgy kapcsol össze, hogy a két feszültség fazor egy 

szögbe essen. 

Tehát villamosenergia-rendszerek összekapcsolása esetén több szempontot kell figyelembe venni. 

Az összekapcsolás csak olyan helyen végezhető el, ahol a távvezeték mezőben ASZK készülék 

található. 

6. AZ ÖSSZEKAPCSOLÁS MENETE [12] 

Az előző fejezet alapján látható, hogy az aszinkron járó villamosenergia-rendszerek 

összekapcsolása komplex feladat. Ezt tovább bonyolította, hogy az Ukrenergo nem tudta garantálni, 

hogy minden teljesítmény forrás rendelkezésre fog állni, illetve minden körülmények között képes 

lesz kiszabályozni a saját rendszerét. Viszont az ilyen esetben esetlegesen igénybe vehető 

nemzetközi kisegítési szerződések kizárólag a Burstini-sziget kisegítésére vonatkoztak. A 

kockázatok csökkentésére többoldalú kisegítési eljárás és megállapodás kerül a jövőben 

kidolgozásra. Továbbá a TSO-k élhettek a korábban már említett vészhelyzeti leválasztás 

kezdeményezésével.  

2022. március 11-én az ENTSO-E RG CE plenáris ülésén jóváhagyta Ukrajna és Moldova 

vészhelyzeti csatlakozását. A csatlakozásnak feltétele volt, hogy kezdetben nem indulhat meg piaci 

kereskedés a határmetszékeken. (NTC=0 MW) Az egyes rendszerirányítók vezénylő termeik 

folyamatos kapcsolatban voltak egymással. A megszokott telefonos módon felül összeeurópai 

telefonkonferencián keresztül is kommunikáltak egymással. A szinkronizálásnak összesen 24 lépése 

volt. Ezen lépések közül írásomban csak a legfontosabbat emelem ki. 

Első lépésben megszüntették a Kisvárda- Mukachevo -Tiszalök ideiglenes alakzatot. Azt ezt követő 

lépésekben a MAVIR rendszerirányítói kiadták a feszültséget 750 kV-os Szabolcsbáka – 

Zakhidnoukrainska távvezetékre. Ez azt jelentette, hogy a távvezeték magyarországi megszakítóját 

kapcsolták be. Mivel az Ukrenergo volt a felelős a teljes ukrán-moldáv szinkronterület teljesítmény-

frekvencia szabályozásáért, ezért a feszültség megérkezése után az Ukrenergo elkezdte a 

frekvencia szabályozást az ENTSO-E CE rendszeréhez. A kontinentális Európa rendszerénél 50 

mHz-cel nagyobbra állították a saját szabályozójuk referencia frekvenciáját. Miután stabilan tudták 

tartani a frekvencia értékét, 11:13:42-kor Zakhidnoukrainska alállomás 11B.12 750 kV-os 

megszakítójával szinkronoztak az ENTSO-E rendszerhez Magyarországon keresztül. Ezt követte a 

Mukachevo-i 400 kV-os távvezetékek - Szabolcsbáka – Mukachevo, Roșiori – Mukachevo, 

Kapušany – Mukachevo - bekapcsolása 11:15:55-kor. Miután a kapcsolat stabilnak bizonyult, előbb, 

11:23:04-kor a Tiszalök – Mukachevo 220 kV-os távvezeték került bekapcsolásra, majd 11:23:48-

kor a Kisvárda – Mukachevo 220 kV-os távvezeték. A délutáni órákban, 14:12:17-kor került 

bekapcsolásra a moldáv-román (Vulcănești – Isaccea) 400 kV-os összeköttetés. 
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3. ábra: A vészhelyzeti szinkron távvezeték kapcsolatai 

 

4. ábra: A szinkronozás lépéseinek hatása a frekvenciára 

Az összekapcsolást követően megfigyelhető volt lengés mind a frekvenciában, mind a 

teljesítményben. Viszont ezek a lengések olyan minimálisak voltak, amelyek nem veszélyeztették a 

szinkronfolyamatot. Természetes velejárója a kapcsolási folyamatnak. 

 

5. ábra: Frekvencialengés az első szinkronkapcsolat (Szabolcsbáka – Zakhidnoukrainska) létrejöttekor 
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Az utolsó 400 kV-os távvezeték összekapcsolását követően megfigyelési időszak vette kezdetét, 

mely során a rendszerirányítók kiemelt figyelemmel kísérték a mérési értékeket. Ezen időszak alatt 

nem tapasztaltak üzemzavari helyzetet. 

7. TOVÁBBI FELADATOK A SZINKRON CSATLAKOZÁST KÖVETŐEN 
[12] 

A sikeres szinkronkapcsolat létrejöttével még nem fejeződött be a teljes folyamat. Az Ukrenergo-nak 

és Moldelectrica-nak számos követelményt meg kell valósítania. Ezen fontosabb feladatok közé 

tartoznak a következők. 

7.1. Megfigyelhetőségi terület kiterjesztése 

Fontos, hogy a megfigyelhetőségi területről folyamatosan, megfelelő minőségű valós idejű mérések 

és állásjelzések érkezzenek a TSO-k számára. Ezek alapján lehet a terület folyamatos 

monitorozását elvégezni, illetve a hálózatszámítási modelleket pontosítani, hálózatszámítási 

funkciókat használni. 

7.2. Koordinált üzembiztonsági vizsgálat 

Fontos, hogy a valós idejű méréseken és jelzéseken kívül szükséges folyamatosan a koordinált 

üzembiztonsági számításokhoz szükséges hálózati modell adatcsere biztosítása. Ezek alapján 

végezhető el az összeeurópai koordinált üzembiztonsági vizsgálat napon belül, illetve a napot 

megelőzően.  

7.3. Követelmények teljesítésének nyomon követése 

Természetesen az előírt követelmények betartása ugyanúgy fontos. Az ellátásbiztonság miatt az 

ENTSO-E folyamatosan vizsgálja, hogy ukrán és moldáv TSO-k betartják-e az előírt 

követelményeket a következő területeken: szabályozás megfelelősége, tartalékok biztosítása, 

rendszerközi lengések, és üzembiztonság fenntartása. 

7.4. Többoldalú kisegítési eljárás 

Korábbi fejezetben már szót ejtettem arról, hogy a nemzetközi kisegítési szerződések csak és 

kizárólag a Burstini-sziget területére vonatkoznak. Ezért fontos feladat a Többoldalú kisegítési 

eljárás folyamatának és az azt biztosító megállapodás kidolgozása, figyelembe véve a sok szereplő 

miatt szükséges koordinációt, és az esetlegesen szükséges költségmegosztást. 

7.5. Kereskedelmi alapú szállítás engedélyezése 

Kezdetben a szinkron csatlakozás a kereskedelmi szállítás tiltása mellett indult. Előzetes 

megállapodás alapján a technikai feltételek teljesülése esetén, műszaki vizsgálat alátámasztásával 

lehetséges volt a kereskedelmi szállítás korlátjának feloldása. Ennek következtében 2022. június 28-

án Romániával megkezdődhetett a kereskedelmi szállítás 100 MW-ra korlátozva az Ukrán 

rendszerből. Ezt követően 2022. július 7-én a román mellett a szlovák kapcsolaton keresztül is 

lehetővé vált a piaci szállítás. Ezzel összesen 250 MW-ra emelkedve a kereskedhető kapacitást. A 
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továbbiakban, várhatóan 2022. szeptemberében a magyar-ukrán, illetve moldáv-román határon is 

elindul a kereskedés. [14] 

8. ÖSSZEFOGLALÓ 

Az ukrán és moldáv villamosenergia-rendszer tervezett csatlakozását felborította az időközben 

kialakult háborús helyzet. Eredetileg a valós csatlakozáshoz képest csak egy évvel későbbre volt 

tervezve a csatlakozás. A kialakult helyzetre való tekintetre az ENTSO-E soron kívül engedélyt adott 

a szigetüzemben maradt ukrán-moldáv villamosenergia-rendszer számára a vészhelyzeti 

csatlakozásra. A szakembereknek a nehezedő külső nyomás mellett rövid időn belül kellett olyan 

megoldást találni, mely nem veszélyezteti a saját rendszerük ellátásbiztonságát. Megfeszített 

munkatempó mellett sikerült a kapcsolást előkészíteni. Ennek köszönhetően 2022. március 16-án 

az ukrán-moldáv villamosenergia-rendszer sikeresen csatlakozott az ENTSO-E kontinentális Európa 

rendszeréhez. A feladatban oroszlánrészt vállalt a MAVIR ZRt. Mind az előkészítés során, mind a 

kapcsolási folyamat során kiemelkedően teljesítettek a magyar rendszerirányító munkatársai. Ugyan 

a villamosenergia-rendszerek jelenleg összekapcsolt módon, szinkron üzemelnek, de a folyamat 

még nem zárult le teljesen. A következő években is számos feladat elé néznek az európai 

rendszerirányítók. 

9. HIVATKOZÁSOK 

[1] ENTSO-E, „Electricity transmission system operators of the ENTSO-E Continental Europe Region sign 
agreements on the Conditions for Future Interconnections with Ukraine and Moldova,” 7 July 2017. [Online]. 
Available: https://www.entsoe.eu/news/2017/07/07/entsoe-ce-agreement-conditions-future-grid-connections-with-
ukraine-moldova/#fn%3a1. 

[2] Ukrenergo, 2018. [Online]. Available: https://www.usubc.org/files/ENTSOE%20presentation%20(002).pdf. 
[3] ENTSO-E, „SAFA,” [Online]. Available: https://www.entsoe.eu/publications/system-operations-

reports/#continental-europe-synchronous-area-framework-agreement. 
[4] ENTSO-E, „Future interconnection of Ukraine and Moldova with the Continental Europe Power System,” [Online]. 

Available: https://www.entsoe.eu/publications/system-operations-reports/#future-interconnection-of-ukraine-and-
moldova-with-the-continental-europe-power-system. 

[5] „Burshtyn TES,” [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Burshtyn_TES. 
[6] researchgate.net, „The export potential of the Burshtyn Energy Island,” [Online]. Available: 

https://www.researchgate.net/figure/The-export-potential-of-the-Burshtyn-Energy-Island_fig1_337463199. 
[7] N. f. Poland, „Poland and Ukraine to link power grids by end of year,” 14 June 2022. [Online]. Available: 

https://notesfrompoland.com/2022/06/14/poland-and-ukraine-to-link-power-grids-by-end-of-year/. 
[8] cigré, „The Power System of UKRAINE,” [Online]. Available: 

https://www.cigre.org/userfiles/files/Community/NC/2018_National-power-system_Ukraine.pdf. 
[9] ENTSO-E, „Transparency Platform,” [Online]. Available: https://transparency.entsoe.eu. 
[10] S. American, „How Ukraine Unplugged from Russia and Joined Europe’s Power Grid with Unprecedented Speed,” 

23 March 2022. [Online]. Available: https://www.scientificamerican.com/article/how-ukraine-unplugged-from-
russia-and-joined-europes-power-grid-with-unprecedented-speed/. 

[11] ENTSO-E, „Continental Europe TSOs are fully committed to the synchronisation with Ukraine and Moldova power 
systems,” 1 March 2022. [Online]. Available: https://www.entsoe.eu/news/2022/03/01/continental-europe-tsos-are-
fully-committed-to-the-synchronisation-with-ukraine-and-moldova-power-systems/. 

[12] G. Decsi, R. Balogh, Z. Gregus és A. Woynárovich, Szerzők, Az ukrán és moldáv rendszerek vészhelyzeti 
szinkronkapcsolása az ENTSO-E-vel. [Performance]. 7. Védelmi és Irányítástechnikai Fórum, 2022.  

[13] A. Faludi és L. Szabó, Villamosenergia-rendszer üzeme és irányítása, Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Villamos Energetika Tanszék, 2011.  

[14] ENTSO-E, „Transmission System Operators for Electricity of Continental Europe agree to increase the trade 
capacity with the Ukraine/Moldova power system,” 29 July 2022. [Online]. Available: 



XII. Mechwart András Ifjúsági Találkozó 2022  

 

19 

https://www.entsoe.eu/news/2022/07/29/transmission-system-operators-for-electricity-of-continental-europe-
agree-to-increase-the-trade-capacity-with-the-ukraine-moldova-power-system/. 

  



XII. Mechwart András Ifjúsági Találkozó 2022  

 

20 

Katona Mihály1,2, Orosz Tamás3 
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Tolerancia analízis villamos gépek 
esetében 

Absztrakt – A toleranciaanalízisnek döntő szerepe van a tömeggyártott villamos gépek 

tervezésében, mivel a szűk tűréshatárok magas gyártási és alapanyagköltségekhez 

vezethetnek. Egy villamos gép geometriai felépítésének végeselemes módszer alapú 

optimalizálása az előzetes tervezési fázisában könnyen vezet nagy számítási 

kapacitást és ráfordított időt igénylő feladathoz. Ennek megoldására különböző 

mesterséges intelligencián és evolúciós, genetikus algoritmusokon alapuló 

módszereket publikáltak. A legtöbb tanulmány azonban nem veszi figyelembe az ebből 

adódó információveszteség mértékét és az alkalmazott módszerek korlátait. 

Különböző forrásokból elérhető a Toyota Prius 2004 állandómágneses szinkrongép 

geometriája és méretei, de a mágnesek végén elhelyezkedő fluxusgát alakja nem 

egyértelműen definiált. Jelen kutatás tartalmaz egy, a fenti problémára adott 

parametrizált megoldást, emellett bemutatja a gyártási toleranciák mértékébe eső 

geometriai változások hatását a fognyomatékra és statikus nyomatékra. Emellett 

tartalmazza az átlagos nyomaték csúcsértékének függését a végeselemes módszer 

hálózásának sűrűségétől.  

Abstract – Tolerance analysis has a crucial role in the design of electrical machines, as tight 

tolerances can lead to high manufacturing and material costs. Finite element method-based 

optimization of tolerance analysis of electrical machines in the preliminary design phase can 

easily lead to a task requiring large computational capacity and time. To solve and simplify 

this problem, artificial intelligence and evolutionary or genetic optimization methods have 

been applied in various research. However, most studies have not considered the extent of 

the resulting information loss and the limitations of the methods used. The geometry and 

dimensions of the Toyota Prius 2004 permanent magnet synchronous motor are available 

from various sources. Still, the shape of the flux barrier at the end of the magnets is not 

clearly defined. This paper includes a parameterized solution to the above-mentioned 

problem, in addition to the effect of geometric changes within manufacturing tolerances on 

the cogging torque and static torque. It also includes the dependence of the maximal 

average torque on the mesh density of the finite element method. 
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1. BEVEZETÉS 

Az elektromos autók piaci versenyképességének kulcsa a beépített villamos gépek költségeinek, 

tömegének és teljesítményének az optimalizálása.  Az optimalizálási feladat fő célja költséghatékony 

módon biztosítani a megrendelő egyedi elvárásait. Villamos gép többcélú optimalizálása könnyen 

vezet nagy számítási kapacitást és ráfordított időt igénylő feladathoz [1]. Az optimalizálási folyamat 

eredményeként olyan adathalmaz jön létre, amely minden vizsgált paraméterhez pontos értéket 

rendel. Ez azt feltételezi, hogy a gyártási folyamat szórásmentes; elhanyagolja a tűrések hatását. 

Ezzel szemben különböző tanulmányok támasztják alá, hogy a kimeneti mért értékekre, mint a 

fognyomaték amplitúdója és nyomaték hullámossága, nagy hatással vannak a gyártási tűréseken 

belüli geometriai paraméterek, a környezeti feltételek, illetve az anyagtulajdonságok szórásai [2, 3].  

A szimulációs eredmények validálása kihívást jelentő feladat. Kevés olyan publikáció található, 

amely tartalmazza egy adott villamos gép hiánytalan geometriáját és annak mérési eredményeit. A 

Toyota Prius 2004 állandó mágneses szinkronmotor (IPMSM) egy lehetséges kivétel [4, 5, 6].  

Különböző kutatások mutatják be az adott motor szimulációs eredményeit, hangsúlyt fektetve a 

nyomaték jellemzőkre. Elmondható, hogy minden egyes általunk feldolgozott vizsgálati modell 

szignifikáns egyszerűsítéseket tartalmaz a mágnesek végén elhelyezkedő fluxusgátakra nézve. 

Vannak olyan modellek, amelyekben a fluxusgátat – amely a 2.2. alfejezetben kerül meghatározásra 

– háromszöggel közelítik meg [7, 8, 9], egy másik kutatás pedig négy csúcsból álló geometriát 

használ [10], egy további egyszerű körívvel jellemzi azt [11]. Két olyan modell is található [12, 13], 

amely a leginkább hasonlít a referenciatopológiához [6]. 

Az állandómágnesek visszafordíthatatlan lemágneseződése függ a mágnes üzemi hőmérsékletétől, 

az armatúra visszahatástól és a terhelési szögtől is [14].  A részleges lemágneseződés nagy 

mértékben megváltoztatja a motor működési jellemzőit [15]. A fluxusgát alakja nagymértékben 

befolyásolja az állandómágnesek lemágneseződését annak sarkainál [16]. Egy korábbi kutatás [17] 

eredményeiből arra lehet következtetni, hogy amennyiben a fluxusgát szélessége hozzámérhető a 

mágnes magasságához, akkor az szignifikánsan csökkenti a lemágneseződés esélyét. A 

demagnetizáció jelenségét jelen kutatásban elhanyagoljuk. 

Állandómágneses szinkrongép esetén a kívánt nyomaték eléréséhez a villamos gép légrésen 

keresztül záródó kapcsolt fluxus sűrűségét növelni szükséges. A mágnes szélén vagy a két mágnes 

között a kizárólagosan a rotorban záródó fluxusvonalak nem járulnak hozzá a nyomatékképzéshez. 

A szórt fluxusok csökkentéséhez hozzájárul a mágnesek végén elhelyezkedő fluxusgát az általa és 

a légrés által közrefogott mágnesesen vezető híd kialakításával.  Ezen geometriai elem szaturációja 

csökkenti a szórt fluxusok kialakulását. A szaturációs állapot könnyebb eléréséhez a mágneses híd 

méretének csökkentése szükséges, amely a mechanikai szilárdság csökkenéséhez vezethet [18]. 

Az IPMSM esetében, a nyomaték hullámzása, ami működés közben mechanikailag hátrányos 

mértékű rezgést és a használat szempontjából kellemetlen zajt okozhat [19]. Emellett az átlagos 

üzemi nyomaték is nagyobb a reluktancia nyomaték hatása miatt. Megfelelően kialakított fluxusgátak 

a rotorban csökkenthetik a nyomaték hullámosságot [20]. 
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A fentiek alapján kívánt cél a fluxusgát komplexitásának növelése. Ez azonban elkerülhetetlenül azt 

eredményezi, hogy nagyobb számítási kapacitásra van szükség a tervezési szakaszban, amely 

magasabb költségekhez és gyártási nehézségekhez vezethet [20]. A hegyesszögű csúcsok 

alkalmazása tervezésnél nem előnyös a gyártás szempontjából, mivel azok kis mechanikai 

szilárdsággal rendelkeznek, így gyártás és üzem közben is könnyen deformálódhatnak [21]. 

Ráadásul ezen geometriai formák számítása a legérzékenyebb a numerikus hibákra. 

A következő dokumentáció [5] tartalmazza a Prius 2004 villamosmotor statikus nyomatékának 

méréséhez használt elrendezést. Az ott kapott eredmények közelítésére készült vizsgálat [11] 

végeselemes módszert (FEM) alkalmazó szimulációval mutatja be annak egy lehetséges 

megvalósítását. Elmondható, hogy a rotor topológiája abban a kutatásban eltérő a jelen 

publikációban alkalmazottól, de az anyagjellemzők megegyeznek. 

A felvezetett vizsgálatok megvalósítására a Digital-Twin-Distiller nyílt forráskódú programkódot 

használtuk a kutatás során [22].  A kialakított modell digitális ikerpárként került leképzésre a 

programkód segítségével. Ez a modellt és a szimulációkat is tartalmazza [23]. A javasolt megoldás 

támogatja a modell hosszú távú használhatóságát és reprodukálhatóságát. 

A [6] dokumentációban közzétett rotor topológia nem egyértelműen meghatározott a fluxusgát 

bizonyos méreteinek hiányából adódóan. Jelen tudományos munka egy lehetséges paraméter 

definíciót mutat be, amely kiegészíti a publikált geometriai jellemzőket. Ezen túlmenően a dolgozat 

célja bemutatni, mennyire érzékenyek az adott kimeneti jellemzők végeselemes módszerrel 

számított értékei, mint a nyomaték amplitúdója és hullámossága, a geometriai elemek tolerancia 

sávhoz mérhető megváltozására. 

2. A SZIMULÁCIÓHOZ ALKALMAZOTT MODELL ÉS KÖRNYEZET 
DEFINIÁLÁSA 

A geometria méreteit a további elemzéshez a [6] szerint határoztuk meg. A közzétett paraméterek 

nem alkalmasak a modell teljes leképzésére egymásnak ellentmondó méretek okán. Ezt a problémát 

különböző módokon lehetséges feloldani. A kutatás során a következő paraméterezést alkalmaztuk, 

amelyet az 1. ábra ábrázol. A modell teljes leírása az alábbi publikációban olvasható [24]. 

Az 1. ábrán az „A”, „B” és „C” betűk jelölik a három különböző ismeretlen méretet. A „C” paraméter 

egy független paraméter, amely a két mágnes közötti ék magasságát jellemzi. A geometriának ez a 

része a mágneseket hivatott a helyén tartani. Az 1. ábrán a grafikusan nem kitöltött, közrefogott 

területeket a szimulációban levegő tölti ki. A valóságban a mágnesek rögzítésére szolgáló ragasztót 

tartalmazhat. Az a közelítés, hogy a kitöltő anyag a levegőhöz hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, 

elfogadható. Másrészt „A” és „B” egymástól függő paraméterek az alábbiakban felsorolt és a 2. ábrán 

ábrázolt feltételekkel [25]: 

• a p1 pont az „A” paraméterrel változik, és a piros nyilak irányában mozoghat 

• a p1-p2-p3-p4 pontok által határolt objektum p1 ponthoz van rögzítve 

• a p5 pont a hozzá tartozó piros nyilak mentén mozog 
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• a p4-p5 pontok által határolt vonal hossza rögzített 

• a p6 pont rögzített, nem mozog. 

 

1. ábra - A fluxusgát geometriájának méretei milliméterben [25] 

 

2. ábra - Fluxusgát alakja „A” (balra) < „A” (jobbra) [25] 

Ahogy az „A” paraméter egy adott tartományban mozog, a „B” paraméter és a p4-p5 egyenes és a 

p5-p6 egyenes közötti szög a megadott kényszerekkel változik. Továbbiakban a p1 és p6 pontok 

közötti objektumot fluxusgátnak nevezzük. A fluxusgátat kitöltő anyagot is levegőként szimuláljuk. 

Ahogy az „A” paraméter növekszik, és a p4 pont közelebb kerül a légréshez, a mágneses tér 

tulajdonságai jelentősen megváltoznak. A légrés és a fluxusgát közötti vezető anyag – a mágneses 

híd – területe csökken. A mágneses híd demagnetizációra gyakorolt hatásának elméleti hátterét a 

[14, 15, 16, 17], motorparaméterekre pedig a [18], foglalja össze. 

Az „A” paraméter tartománya 0,5 mm és 3,0 mm között került meghatározásra. Az alsó határt a 

korábban felsorolt kényszerek határozzák meg. A felső a határt pedig a megfelelő mechanikai 

szilárdság fenntartása. A „C” paraméter a 0,0 és 3,0 mm közötti tartományban változik. Mechanikai 

szempontból a túl alacsony ékmagasság nem tudja ellátni a funkcióit, de ezt a kutatás során 
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elhanyagoltuk, hogy a nyomatékelemzésnél később bemutatott tendenciát be lehessen mutatni. A 

különböző esetek közötti lépésköz értéke 0,1 mm. 

3. A SZIMULÁCIÓS EREDMÉNYEK VIZSGÁLATA 

3.1. Fognyomaték 

A továbbiakban az ábrák nagy része a kapott eredményeket a terhelési szög (δ) függvényében 

mutatja be, amely villamos szög. A terhelési szög a forgórész pólusfluxusát jellemző vektor és az 

állórész gerjesztés által létrehozott fluxusvektor közötti szögeltérés villamos szögben. A 3. ábrán 

látható, hogy a fognyomaték jelentősen eltér az „A” paraméter kis mértékű megváltozására is, sőt, a 

maximális nyomaték helyzete eltolódik. 

A 4. ábra a maximális (lila) és a minimális (kék) fognyomaték értékeket mutatja az „A” paraméter 

által meghatározott összes modell esetében. A görbék az x=15° tengelyre nézve 

antiszimmetrikusak, így az ábrák a teljes görbe egyik felét fedik le. Emiatt a 4. ábrán bemutatott 

értékek az y=0 tengelyre szimmetrikusak. A nyomaték lefutása olyan, hogy a minimális és maximális 

értékek meghatározzák az összes nyomatékcsúcsot. Ennek okán lehetséges kizárólag ezen 

adatokból következtetni a fognyomaték frekvenciájára is. A 0,6 mm-től 2,1 mm-ig terjedő esetben a 

fognyomatéknak csak egy csúcsa van. 

 

3. ábra – Szimulációs eredmények fognyomatékra, ahol „C” = 0 mm [25] 

Ha az eredményeket kiszélesítjük a 0° és 30° közötti villamos szögtartományra, amelyet egy 

periódusnak (T) határozunk meg, akkor a 4. ábra fél periódust mutat. Az „A” paraméter esetében 2,2 

mm-től 3,0 mm-ig a nyomaték négyszer éri el a lokális csúcsértékeit, ami kétszeres frekvenciájú 

pulzálást jelent. A 4. ábrán ábrázolt pontok a „C” paramétertől való függést is tartalmazzák. A pontok 

közel teljes mértékben lefedik egymást, ennek okán arra lehet következtetni, hogy a „C” paraméter 

hatása a csúcsértékre elhanyagolható. 
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4. ábra - A fognyomaték minimuma és maximuma [25] 

Az 5. ábrán látható a fognyomaték csúcspontjainak terhelési szöghelyzete az „A” paraméter 

függvényében, ahol a kék pontok mutatják a pozitív csúcs helyzetét, amíg a zöld pontok a negatív 

csúcsét. Látható, hogy 0,6 mm és 2,1 mm között az egymáshoz tartozó, =15° tengelyre 

antiszimmetrikus csúcspontok távolodnak egymástól. A 0,6 mm és 2,1 mm közötti pontok esetén a 

negatív csúcsok ezzel szemben δ = 17° körül mozognak. A pontok láthatóan kisebb mértékben fedik 

egymást, ez pedig a „C” paraméter megváltozásának következménye.  

 

5. ábra - A fognyomaték minimumának és maximumának szöghelyzete [25] 

A további számításokra felhasznált fő modell az „A” = 2,1 mm és „C” = 3.0 mm értékekkel 

rendelkezik. Ennek a választásnak az oka az, hogy ekkor a legkisebb a fognyomaték. amplitúdója, 
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amellett, hogy lüktetési frekvenciája a meghatározott perióduson egyszeres. A kapott eredmény a 6. 

ábrán látható. A nyomaték amplitúdója ekkor 0.518 Nm. 

 

6. ábra - A fognyomaték minimumának és maximumának szöghelyzete 

3.2. Statikus nyomaték 

Az [5] dokumentáció tartalmazza a Toyota Prius 2004 villamosmotor statikus nyomatékra irányuló 

mérési eredményeit és mérési összeállítását. A rendelkezésre álló adatokból kikövetkeztethető, 

hogy a motor állórész tekercselését egyenfeszültséggel gerjesztették a mérés során úgy, hogy az 

„U” fázis árama pozitív és a munkapontnak megfelelő maximális, amíg a „V” és „W” fázisok árama 

negatív és a maximális fele. A 7. ábrán látható, hogy a szimulált és a mért eredmények között a 

maximális nyomatékhoz tartozó terhelési szög tartománya körül az eltérés szignifikáns. A mérés 

során az állórész mágneses terét reprezentáló fluxusvektor állandó, amíg a forgórész pólusfluxus 

vektora forog. A statikus nyomaték a kettő vektor közötti szögeltérésből adódik. A későbbiekben 

kiszámításra került az együttforgó rendszer nyomatékának átlaga minden terhelési szögre. A 9. 

ábráról leolvasható, hogy az átlagos nyomaték görbéje jobban közelíti a mérési eredményeket. 

Ebből arra következtetünk, hogy a mért motor nyomatékhullámossága sokkal kisebb, mint a 

szimulált motoré. Fontos megemlíteni, hogy a mérési eredmények [5] egy ábrán kerültek 

bemutatásra, ennek okán az eredmények leolvasása a WebPlotDigitizer [26] nevű webalkalmazás 

segítségével történt, és ez a folyamat nem ismert hibát vihet az összehasonlításba. 

Az eltérés feltehetőleg információhiányból adódik, amely a tekercselés pontos szimulációját nehezíti. 

Az adott dokumentációkban nem található információ arról, hogy a tekercselés átmérős vagy 

lépésrövidített, emellett, hogy hogyan rétegelt. Az emobilitásban alkalmazott trendek alapján, a 

szimulációk során elosztott tekercselést feltételeztünk, a trendektől eltérően pedig átmérős és 

egyrétegű tekercselést. A megfelelő tekercselés kialakítása nagy mértékben csökkenti a 

nyomatékhullámosság amplitúdóját. A kutatás egy későbbi fázisában érdemes lehet megvizsgálni a 

különböző tekercselések hatását. 
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7. ábra – Statikus nyomaték szimulált és mért eredményeinek összehasonlítása [24] 

 

8. ábra – Statikus nyomaték függése az „A” paramétertől [24] 

Az „A” paramétertől való függést a 8. ábra foglalja magában. Tendencia nem olvasható le a 

szimulációs adatokból. A „C” paramétertől való függésről megállapítható, hogy a fognyomatékhoz 

hasonlóan annak növekedése csökkenti a nyomaték maximumát. 

3.3. Átlagnyomaték és diszkretizáció 

A 9. ábrán a nyomaték minimuma, átlaga és maximuma látható. A 3.2 fejezetben leírtak alapján arra 

lehet következtetni, hogy a szimulált motor nyomatékhullámossága nagy. 
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9. ábra – Minimális, átlag és maximális nyomaték minden terhelési szögre [24] 

Annak érdekében, hogy az adott komplex geometriai elemeket azok végeselem hálózása jól 

közelítve leírja, a végeselem hálózás sűrítése szükséges egy adott mértékig. Ezt befolyásolja a 

numerikus hiba mértéke és a kalkulációhoz rendelkezésre álló számítási kapacitás. A szimulációk 

során minden anyaghoz hozzárendelt végeselem hálózási sűrűség (h) egy fix érték. Ez a mutató az 

adott geometriai elemet reprezentáló háló csúcspontjai közötti legnagyobb távolságot határozza 

meg. A FEMM szoftver a hálózást úgy próbálja kialakítani, hogy a végeselem hálót alkotó 

háromszögek minél inkább egyenlő oldalúak legyenek, és oldalaik hossza a végeselem hálózási 

sűrűség értékét közelítse. A forgórész vasteste és a légrés esetében ez az érték h = 0,3, minden 

más esetben h = 1. A szimulációk során megvizsgáltuk azt a 2106 esetet, ahol az „A” paraméter 0,5 

mm és 3,0 mm között változik 0,1 mm értékkel, ehhez minden további a végeselem hálózási 

sűrűségét és a csomópontok számát, amelynek egy részét az 1. táblázat foglalja magában. 

1. táblázat – A hálózás csomópontszámának változása a hálózási sűrűség függvényében 

Hálózási 
sűrűség (h) / 

„A” 
paraméter 

0,5 mm 
0,8 
mm 

1,1 
mm 

0,14 
mm 

1,7 
mm 

2,0 
mm 

2,3 
mm 

2,6 
mm 

2,9 
mm 

1 21639 21640 21866 21915 21847 21886 21912 21897 22040 

0,85 21643 21641 21866 21916 21847 21886 21912 21897 22040 

0,70 21652 21644 21866 21923 21852 21888 21915 21897 22041 

0,55 21685 21665 21892 21948 21864 21897 21925 21902 22045 

0,40 21775 21751 21945 22026 21925 21960 21986 21946 22092 

0,25 22413 22416 22190 22353 22350 22396 22293 22338 22320 

0,10 26968 26585 26295 26135 25876 25495 25459 25208 25345 

0,050 42054 40873 39488 38567 37606 36767 35951 35131 34405 

0,025 100779 93913 89767 85078 81377 78346 74902 71845 69140 
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A vizsgálat során azt a legkevesebb csomópontszámot kerestük, amely után a kapott eredmény, 

jelen esetben a maximális átlagos nyomaték, a végeselem hálózás sűrítésével elhanyagolható 

mértékben változik. Látható, hogy 0,25 hálózási sűrűség után a csomópontok száma 

exponenciálisan nő, amellyel hasonló mértékben a számítások elvégzéséhez szükséges idő is. 

A 10. ábrán látható a maximális áltagos nyomaték megváltozása a végeselem hálózási sűrűség 

hatására, A = 0.8 mm és 250 Amper esetén. Az ábrán megfigyelhető, hogy az átlagos nyomaték 

maximális értékének megváltozása nem szignifikáns a fluxusgát hálózásának függvényében. Ennek 

okán a legkisebb végeselem hálózási sűrűségnek ezen vizsgálat esetében akár h = 1 is elfogadható. 

Megfigyelhető h = 0.1 esetén egy a trendvonaltól kieső szimulációs érték. Elmondható, hogy a nem 

elég sűrű végeselem hálózás a kívánt kimeneti érték felülbecslését okozza. Az eredmények alapján 

eltérő „A” paraméter értékekre a 10. ábrán bemutatott trend figyelhető meg minden esetben. 

 

10. ábra – A maximális átlagos nyomaték változása a hálózási mutató függvényében 

4. KONKLÚZIÓ 

Az emobilitásban alkalmazható robusztus gép tervezéséhez és az előgyártás során keletkező hibás 

prototípusok számának csökkentéséhez elengedhetetlen a gyártási tűrések és a topológia sok 

esetben elhanyagolt részeinek figyelembevétele. A fluxusgát geometriája IPMSM típusú gépek 

esetén komoly behatással van a fognyomatékra, a nyomatékhullámosságra és az átlagos nyomaték 

maximumára is. Megállapítható, hogy fluxusgátban bekövetkező, esetenként a gyártási tűrések 

mértékébe eső geometriai változások a fognyomaték amplitúdóját akár 10 százalék relatív értékben 

képesek megváltoztatni. Általánosan elmondható, hogy a szimuláció eredménye függ a végeselem 

hálózás sűrűségétől abban az esetben is, ha kizárólag a sokszor elhanyagolt fluxusgát hálózását 

változtatjuk meg. Annak ellenére, hogy minden korábban bemutatott szimulációs eredmény 

felülbecslésre került, amely a hálózásra adott érzékenység vizsgálatából kiderül, a levont 
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következtetések továbbra is helytállóak, mivel azok nem a pontos értéket vizsgálnak, hanem a 

különböző esetek közötti összefüggést. 

A kutatás során a fluxusgát egy hat pontból álló objektumként definiált, amely feltételezhetően egy 

közelítés az eredeti geometriához képest, illetve a hálózás is csak közelíti azt. A modern gyártáshoz 

használt precíziós berendezések és a fejlődő optimalizálási algoritmusok okán egyre bonyolultabb 

geometriák megvalósítása lehetséges és kifizetődő. A konvencionális végeselemes módszerek 

bemutatott geometriájához kapcsolódó numerikus bizonytalanságok kiküszöbölését és a geometria 

pontosabb, gyártási bizonytalanságokkal való leírását a későbbiekben Bezier görbék alkalmazásával 

kívánjuk megvalósítani. A jelenleg elérhető, iparban elterjedt elektromágneses szimulációra 

alkalmas szoftverek nagy része nem támogatja a Bezier görbék alkalmazását. A következőkben az 

izogeometriai analízis vizsgálatát és megvalósítását tűztük ki célul. Ezen módszer esetén a 

megrajzolt geometria jellemzi az analízishez használt modellt is, így a hálózási folyamat és az abból 

adódó eltérések elhagyhatók, magasabb rendű geometriai elemek is vizsgálhatók, mint a FEMM 

esetén alkalmazott egyenesekkel való közelítés. 
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Konczos András Márk 
OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. 

Veszteségek az elosztó hálózaton: Mit 
nevezünk hálózatveszteségnek? 

Absztrakt – A villamos energia átvitele és elosztása során keletkező hálózatveszteség 

a rendszer kialakulásától kezdve problémát jelent az energia továbbításában 

résztvevők számára. A villamos energia az erőművekből többszörös transzformáción, 

elosztáson és szállításon keresztül jut el a végfelhasználókig. 

A jelenlegi gyakorlat szerint a villamos energiát szállító és elosztó társaságok az átviteli 

és elosztó rendszerbe betáplált és fogyasztóknak átadott villamos energia különbségét 

számolják el hálózatveszteségként. A hálózatveszteség kategóriájába tartozik a 

legnagyobb veszteséget okozó, a hálózaton hővé alakuló energiától a legkisebb 

veszteségi faktor által okozott veszteségig minden. 

A veszteség elemzésének és a veszteségcsökkentés kérdésének előtérbe kerülése 

napjainkban még inkább indokolt lehet, ugyanis a villamosenergia-rendszer jelentős 

átalakuláson megy keresztül, amely átalakulás a rendszer minden tényezőjére, így a 

hálózatveszteségre is hatással van. 

A cikkben bemutatásra kerülnek a hálózatveszteség elemei, a veszteség 

kialakulásában szerepet játszó tényezők, az elosztóhálózatot jelenleg érő kihívások 

hálózatveszteségre gyakorolt hatásai, valamint ezen hatások mértéke. 

Címszavak: A hálózatveszteség elemei, Műszaki hálózatveszteség, A HMKE 

hálózatveszteségre gyakorolt hatása 

1. A VESZTESÉG MEGHATÁROZÁSÁNAK NEHÉZSÉGEI 

A jelenlegi, leginkább számviteli szempontú veszteségszámítások egyrészt kevés információt adnak 

a veszteségek megoszlásáról az egyes hálózati szintek, hálózati elemek között, másrészt nem 

elégségesek konkrét értékelésekhez, beavatkozási, fejlesztési stratégiák, tervek kidolgozásához. 

Problémát jelent, hogy a különböző feszültségszintű hálózatokra nem alkalmazható azonos 

vizsgálati módszer, már csak a hálózatok funkciójából, topológiájából, a hálózati elemek, illetve a 

fogyasztók számából, a fogyasztás jellegéből adódóan sem. 

Míg az átviteli hálózat és a 132 kV-os főelosztóhálózat esetében a veszteségek alakulásáról 

mérések, például a meghatározott időszakonként végzett országos terhelés mérések 

eredményeinek felhasználásával, illetve megfelelően kialakított adatbázisokon alapuló áramlás 

alapú (load-flow) hálózatszámítások segítségével viszonylag könnyen nyerhetünk adatokat, addig a 

nagy kiterjedésű és igen összetett elosztó hálózatok esetében inkább statisztikai módszerekkel 

végzett általános jellegű elemzések, modellvizsgálatok kerülnek előtérbe, vagy pedig nem teljes körű 

részelemzések készülhetnek. A villamosenergia-forgalom jelentős hányadát képező kisfeszültségű 
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ellátási körzetekben fellépő veszteségekről igen kevés konkrét és helyspecifikus információval 

rendelkezünk. [1] 

2. A HÁLÓZATVESZTESÉG ÖSSZETEVŐI 

A hálózatveszteséget feloszthatjuk számítható, műszaki jellegű és nem számítható, kereskedelmi 

jellegű összetevőkre. 

A számítható veszteségeket a hálózat topológiája, terhelési állapota, annak a vizsgált időszakbéli 

alakulása, a hálózati elemek jellemző műszaki adatai, a villamosenergia-forgalmi adatok és 

meteorológiai adatok figyelembevételével egyrészt direkt módon számíthatjuk, másrészt műszaki-

szakértői becslések alapján szimulálhatjuk, továbbá statisztikai módszerek felhasználásával 

megfelelően megválasztott hálózati modellek segítségével, statisztikai szemlélet alapján 

becsülhetjük. [1] 

A nem számítható hálózatveszteségek jelentős hányada inkább a kereskedelmi forgalomhoz, az 

elszámolásokhoz és a mérésekhez kapcsolódik. Így a hálózatveszteség ezen összetevője 

származhat a nem egyidejű fogyasztásmérő leolvasásokból, a nem egyidőben történő 

elszámolásokból, a fogyasztásmérő berendezések (mérők és mérőváltók) hibájából, 

meghibásodásából, illetőleg a szabálytalan vételezésekből, áramlopásokból, de ide sorolhatók az 

inkább sztochasztikus jellegű terhelési aszimmetriákra visszavezethető többlet mérési hibák, 

valamint a mérési rendszer esetleges konstrukciós, kialakítási vagy szerelési hibájából származó 

mérési hibák is. [1] 

A hálózatveszteségek között szerepeltetik az áramhálózati társaságok a saját felhasználásaikat is, 

melyek egyrésze funkcionálisan kapcsolódik a villamos energia átviteléhez, elosztásához (pl. az 

alállomások segédüzemének, védelmeinek, automatikáinak, működtető berendezéseinek, hírközlő 

rendszerének a villamosenergia-fogyasztása), míg további része inkább a vállalat működtetéséhez 

kapcsolódik. [1] 

3. EGY MÁSIK CSOPORTOSÍTÁSI SZEMPONT 

Az egyes években hálózatveszteségként elszámolt villamos energia egyrésze megtérülhet a 

tárgyévet követő időszakban. Ennek megfelelően megkülönböztetünk: 

1) megtérülő összetevőket, mint például a különböző időpontbéli leolvasásokból, eltérő 

időszakokban végzett számlázásokból adódóak, vagy 

2) megtérülhető összetevőket (amennyiben kiderülnek), melyek jogtalan vételezésekből, 

elszámolás alapját képező mérőberendezések hibájából, vagy meghibásodásából 

származhatnak, és 

3) meg nem térülő összetevőket, melyek jelentős hányadát a villamos energia termelése, 

szállítása, elosztása során a hálózati elemeken keletkező, hővé alakuló műszaki veszteség 

képezi, de ide tartoznak a fel nem derített, esetleg elévült áramlopások, mérőhibák is. [1] 
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4. MŰSZAKI HÁLÓZATVESZTESÉG 

A műszaki hálózatveszteség a villamos energia szállítása, átalakítása, felhasználása során kialakuló 

negatív tényező. A műszaki hálózatveszteség kategóriájában megkülönböztetünk a terheléstől 

függő, úgynevezett soros veszteséget és a terheléstől független, úgynevezett párhuzamos 

veszteséget. 

4.1. Terheléstől függő műszaki hálózatveszteség 

A terhelő áramtól négyzetesen függő veszteségelem. Meghatározható méréssel és számítással 

egyaránt, azonban a folyamatosan változó terhelés miatt ezen összetevő számítással való 

meghatározása vagy sorozatfuttatással, vagy a csúcsterhelési állapotból kiindulva veszteség 

kihasználási óraszámmal történik. 

Vezetékek, kábelek soros vesztesége 

A villamosenergia-rendszer hálózati feszültségszintjeinek megválasztását legfőképp az határozza 

meg, hogy az adott hálózaton milyen távolságra és mekkora teljesítményt kell üzemszerűen 

szállítani, ugyanis a hálózatveszteség az áram négyzetének és az ellenállás szorzatának 

eredménye. A vezetéken átfolyó áram hatására veszteség keletkezik, amely hő formájában a 

környezetnek adódik át. A veszteség csökkentése tehát valamelyik tényező értékének 

csökkentésével érhető el. 

5. TRANSZFORMÁTOROK SOROS VESZTESÉGE 

Minden gépben, tehát a villamos gépekben is keletkeznek veszteségek, így a transzformátorok 

működése sem veszteség nélküli. 

A tekercsveszteség a transzformátor tekercsrendszerén jön létre, amikor az adott ellenállású 

vezetőben meghatározott erősségű áram folyik, melynek következtében hő fejlődik. A transzformátor 

ezen veszteségét szokás rézveszteségnek is nevezni. 

A transzformátor következő soros veszteségi összetevője a járulékos tekercsveszteség. Járulékos 

tekercsveszteség akkor jön létre, amikor a tekercs vezetőjében váltakozó áram folyik. A tekercs 

vezetőjének közepét több indukcióvonal veszi körül, mint a széleket, ezért a vezető középpontjában 

nagyobb az önindukciós feszültség. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a vezető középpontjának 

nagyobb az induktív reaktanciája, az áram tehát innen a vezető felülete felé szorul, azaz a széleken 

nagyobb lesz az áramsűrűség, mint középen. Olyan ez a jelenség, mintha az áram nem folyna a 

vezető teljes keresztmetszetén, azaz kisebb lenne a vezető keresztmetszete, ami az átviteli út 

ellenállásának növekedését jelenti. 

A terheléstől függő veszteségek számottevő része ezen faktorok eredménye, azonban a soros 

veszteségek kategóriájába tartozik az áramkötéseken keletkező veszteség, a mérőváltók 

tekercsvesztesége, a kábelek köpenyének vesztesége, a gyűjtősínek soros vesztesége, a 

biztosítókban keletkező veszteség, a különböző érintkezők átmeneti ellenállásán keletkező 

veszteség, a védelmi készülékek soros vesztesége, illetve a zárlatkorlátozó fojtó tekercsekben 

keletkező veszteség is. [1] 
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6. TERHELÉSTŐL FÜGGETLEN MŰSZAKI HÁLÓZATVESZTESÉG 

A terheléstől független műszaki hálózatveszteség a terhelő áramtól független, gyakorlatilag állandó 

veszteségelem. A műszaki hálózatveszteség ezen összetevője meghatározható méréssel és 

számítással az üzemidő alapján. 

7. TRANSZFORMÁTOROK PÁRHUZAMOS VESZTESÉGE 

A transzformátorok egyik központi eleme a vasmag. A ferromágneses anyagokat úgy tekinthetjük, 

hogy azok elemi mágnesekből állnak, ezen mágnesek tengelyei pedig igyekeznek a váltakozó 

mágneses tér indukcióvonalainak irányába beállni. A váltakozó irányú indukcióvonalak mozgásának 

követése belső súrlódással jár, ez a jelenség hőt fejleszt a vasmagban, amely a környezetnek adódik 

át. Ezt a jelenséget nevezzük átmágnesezési vagy hiszterézis veszteségnek. 

A váltakozó mágneses indukció nem csupán a transzformátor tekercseinek vezetőjében, hanem a 

vastestben is indukál feszültséget. Ez a vastestben örvényáramot indít, amely jelenség 

következtében veszteség keletkezik. Ezen veszteség mérséklése érdekében alkalmazzák a lemezelt 

vasmagkialakítást. 

8. LEVEZETÉS A SZIGETELŐKNÉL, SZIVÁRGÁSI ÁRAM 

A szabadvezetékek szigetelése nem tökéletes, ezért az energiaterjedés irányát söntölő veszteségek 

jönnek létre. 

Levezetés alatt azt a jelenséget értjük, amikor a feszültség alatt álló vezetőből a szigetelésen, illetve 

a szigetelő felületén keresztül a földelt tartószerkezet felé nagyon kis értékű áram folyik. A levezetést 

főleg a szigetelők felületére lerakódó nedvesség és szennyeződések befolyásolják. A lerakódás 

mértékét a szigetelő kialakításával és felületének minőségével lehet kedvezőtlenebbé tenni. [2] 

A terheléstől független veszteségek közé tartozik továbbá a mérőváltók párhuzamos vesztesége, a 

kábelek dielektromos és szivárgási vesztesége, a nagyfeszültségű vezetékek sugárzási vesztesége, 

a védelmi készülékek párhuzamos vesztesége, valamint a kondenzátorok dielektromos vesztesége 

is. [1] 

9. MŰSZAKI HÁLÓZATVESZTESÉG A KÜLÖNBÖZŐ 

FESZÜLTSÉGSZINTEKEN 

A műszaki hálózatveszteség meghatározása az elosztó hálózaton feszültségszintenként, illetve 

transzformációnként történik a következő bontásban: 

- Nagyfeszültségű (NAF) hálózat veszteségei 

- Nagy-/középfeszültségű (NAF/KÖF) transzformáció veszteségei 

- Középfeszültségű (KÖF) hálózat veszteségei 

- Közép-/kisfeszültségű (KÖF/KIF) transzformáció veszteségei 

- Kisfeszültségű (KIF) hálózat veszteségei 
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1. ábra: Műszaki hálózatveszteség elemeinek részaránya (TITÁSZ adatok) 

A közcélú hálózatot érő kihívások jellemzően a műszaki veszteség több, mint felét adó KÖF/KIF és 

KIF hálózati szinten jelentkeznek; decentralizált energiatermelést megvalósító háztartási méretű 

kiserőmű (HMKE), elektrifikáció (elektromos hűtés- és fűtés), e-mobilitás. Ezek hatása külön-külön 

modellezhető, műszaki veszteségre kifejtett hatásuk lehet akár veszteségnövelő, akár 

veszteségcsökkentő, együttes hatásuk bonyolult szabályozási folyamattal optimalizálható, amely 

feladatot ad a jövő műszaki szakembereinek. 

10. A HÁZTARTÁSI MÉRETŰ KISERŐMŰVEK 

HÁLÓZATVESZTESÉGRE GYAKOROLT HATÁSA 

A kisfeszültségű hálózaton az elosztott termelés növekvő terjedése egyre inkább előtérbe helyezi 

ezen feszültségszint vizsgálatát. Magyarországon is elindult és gyors ütemben terjed a megújuló 

energiaforrásokon alapuló villamosenergia-termelés, melynek túlnyomó részét a napelemes 

rendszerek teszik ki. 

A vizsgálat célja a napelemes termelés műszaki veszteségre gyakorolt hatásának bemutatása [3]. 

A vizsgálat készítésénél csak a kisfeszültségű részre, azon belül is leginkább a vizsgált áramkörre 

koncentrálunk. 

11. SZIMULÁCIÓS EREDMÉNYEK 

A szimuláció során egy valós kisfeszültségű transzformátorkörzet felhasználásával végeztem 

vizsgálatot a háztartási méretű kiserőművek hálózatveszteségre gyakorolt hatásáról. A szimuláció a 

NEPLAN V559-R7.0 programban készült. 

A vizsgált kisfeszültségű transzformátorkörzet a 2. ábrán látható módon épül fel. A piros és lila szín 

jelzi a különböző áramköröket, illetve az áramkörön levő terheléseket, a türkiz pedig a háztartási 

méretű kiserőműveket jelöli. 
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2. ábra: A felhasznált kisfeszültségű körzet 

Az erőművek elhelyezkedése véletlenszerű, minden erőmű háromfázisúan csatlakozik a hálózatra, 
így a szimuláció során a hálózati aszimmetriát befolyásoló hatástól eltekintettem. 
A választott körzet összesített látszólagos fogyasztói teljesítménye S=351,686 kVA, a fogyasztók 

teljesítménytényezője a számításnál egységesen cos(φ)=0,9. A hálózatba összesen beépített 

termelőkapacitás S=98,5 kVA, amelyet a vizsgálat során nulláról indulva tíz lépcsőben fokozatosan 

növeltem a maximumra minden egyes állapotban sorozatfuttatást végezve. 

1. táblázat: A vizsgálat során kapott eredmények 

HMKE 
száma a 
hálózaton 

Erőművek 
összegzett 

teljesítménye 
[kVA] 

Éves 
hálózatveszteség 

[MWh] 

HMKE penetráció (HMKE 
beépített 

teljesítménye/körzet 
látszólagos teljesítménye) 

0 0 8,658 0% 

2 20,5 8,372 5,8% 

4 31 8,112 8,8% 

6 43,5 7,995 12,37% 

8 59 7,87 16,78% 

10 67 7,868 19,05% 

12 74 7,871 21,04% 

14 86,5 7,921 24,59% 

16 92,5 7,958 26,3% 

18 98,5 8,048 28% 
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3. ábra: Veszteségenergia változása a HMKE penetráció függvényében 

12. ÖSSZEFOGLALÁS, KIÉRTÉKELÉS 

A háztartási méretű kiserőművek teljesítménye egy szokásos lakossági felhasználó termelési 

időszakon belüli teljesítményéhez képest jelentősen nagyobb. (Egy nullszaldóra optimalizált HMKE 

berendezés termelési időszakban közel ötszörösét termeli meg a felhasználó fogyasztásának.) A 

termelés szinte teljes egyidejűséget mutat, ez pedig nincs összhangban a fogyasztással. Ezért sem 

egy állandó fogyasztás feltételezése, sem a fogyasztás nélkül várható hálózati állapot nem ad 

megfelelő képet a hálózat várható működéséről. További nehézséget okoz az értékelés során, hogy 

míg a fogyasztás a hálózat mentén elosztva fordul elő, addig a termelés lényegesen kevesebb 

helyen összpontosul. Így előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor a hálózat egy adott áramköre 

egyáltalán nem tartalmaz háztartási méretű kiserőművet, más részek azonban bővelkednek 

azokban. 

A kapott eredmények alapján elmondható, hogy a háztartási méretű kiserőművek bizonyos 

penetráció eléréséig csökkentik a veszteség értékét, azonban az erőművek számát növelve a 

hálózaton veszteségcsökkentő hatásuk lassan stagnálni kezd, majd újra emelkedik a veszteség 

értéke. A hálózatveszteség csökkenésének maximális mértéke a vizsgálati elrendezésben 9%. A 

vizsgált hálózaton nagyjából 20%-os HMKE penetrációnál jelentkezik a maximális 

veszteségcsökkenés. Ezt az értéket meghaladva a veszteségcsökkentő hatás veszteségnövelővé 

változik, megfordul az energiaáramlás iránya, tehát – a fogyasztás és a termelés egyensúlyának 

hiányában – az áram az erőmű csatlakozási pontjától a transzformátor irányába folyik tovább. Túlzott 

betáplálás következtében a hálózatveszteség elérheti, sőt meghaladhatja a hálózat erőművek nélküli 

állapotában mért értékét. Továbbá a fogyasztásnál nagyobb termelés esetén a transzformátor 

kisfeszültségről középfeszültégre fogja transzformálni az energiát, azaz a kisfeszültségű hálózaton 

jelen levő erőművek hatása középfeszültségen is érzékelhető lesz. 
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Jelen keretekbe egy minden szempontra kiterjedő tanulmány elkészítése nem férhetett bele. Sok 

megválaszolatlan kérdés maradt, illetve a vizsgálat során sok újabb is felmerült, ezért a téma 

mindenképp kutatásra érdemes. 

A hálózatveszteség optimalizálásával foglalkoznunk kell. Ahhoz, hogy a jelenlegi állapotot tartani 

tudjuk, esetleg a veszteség csökkenését érjük el, jól megtervezett hálózati beavatkozások és 

innovatív hálózatfejlesztési lépések és eszközök szükségesek. 
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Kubovics Bálint, Sinkovics Bálint 
Magyar Energetikai Társaság Ifjúsági Társaság 

Energiaközösség modellezése hazai 
környezetben 

Absztrakt – Kutatásom célja, hogy elfogadható megoldást találjak a jelenlegi és a 

közeljövőben fellépő elosztóhálózati problémákra. Ezen problémák között van az 

egyre gyorsabban terjedő kisfeszültségű hálózatra csatlakozó megújuló 

energiatermelők változó és rugalmatlan termelése. Ahhoz, hogy ezzel a problémával 

foglalkozni lehessen, megfelelő modellt kell létrehozni a kisfeszültségű hálózaton 

történő folyamatok megfigyeléséhez. A kutatás szükségességét, az egyre növekvő 

háztartási méretű kiserőmű (HMKE) csatlakozások mellett, az energiaárak drágulása 

is alátámasztja. Modellezésem során egy magyarországi kisfeszültségű 

transzformátor körzetet építettem fel és ennek a viselkedését figyeltem meg különböző 

szituációkban. Először a fogyasztókat véletlenszerű fogyasztási profillal láttam el, ami 

a szimulációk alatt nem változott, ugyanazon napi teljesítményfelvételt vizsgáltam 

különböző mértékű napelemes betáplálás mellett. Azonban a lakosságifogyasztók 

nem modellezhetők pontosan fix profillal, ezért sztochasztikus elemzést alkalmaztam. 

Ennek az volt a célja, hogy a lakossági fogyasztók véletlenszerű fogyasztási értékeket 

kapnak minden negyedórára és így a több különböző esetet vizsgálva statisztikai 

megállapításokat tehetek. A modellezett kisfeszültségű transzformátorkörzetben 

megkerestem azt a csomópontot, amely a legérzékenyebb a feszültségváltozásokra. 

A vizsgált értékek a hálózat különböző pontján lévő feszültségek, a középfeszültségű 

hálózatból felvett teljesítmény, valamint a teljes hálózati veszteség. 

Abstract – The aim of my research is to find an acceptable solution to the current and near 

future problems of the distribution network. Among these problems is the ever-increasing 

and inflexible generation of renewable energy from producers connected to the low voltage 

grid. To address this problem, a suitable model for monitoring the processes on the low 

voltage grid needs to be established. The need for research is underpinned by the increasing 

number of residential sized power plant connections and the rising cost of energy. I first 

provided the consumers with a random consumption profile, which did not change during 

the simulations, examining the same daily power consumption under different levels of solar 

photovoltaic feed-in. However, residential consumers cannot be accurately modelled with a 

fixed profile, so I used stochastic analysis. The purpose of this was to give residential 

consumers random consumption values for each quarter-hour and thus make statistical 

conclusions by looking at several different cases. In the modelled low voltage transformer 

area, I looked for the node that was most sensitive to the changings of voltage. The values 

that I thought worth monitoring are the voltages at different points in the network, the power 

drawn from the medium voltage network and the total network loss. 

DOI: 10.54232/MAIT.2022_4 
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Címszavak: energiaközösség, megújuló termelés, elosztott energiatermelés 

1. BEVEZETÉS 

A klímaváltozásra való nemzeti és nemzetközi válaszlépések, vállalások mind a műszaki, mind a 

gazdasági életet átformálják. Az Európai Unió klíma- és energiapolitikájának évek óta meghatározó 

jelszava a fenntarthatóság. Rövid-, közép- és hosszú távúterveiket is rendszeresen felülvizsgálják 

és egyre nagyobb, szigorúbb célkitűzéseket tesznek a 2050-re tervezett klímasemlegesség 

eléréséhez. A tervek nagy része az energiaszektort érinti, ennek az egyik kulcseleme a megújuló 

bázisú energiatermelés. Emellett új jogi fogalmakat hoztak létre, mint a témám fókuszában lévő 

energiaközösség. Az Unió néhány tagállamában hoztak már létre különféle energiaközösségeket, 

azonban ezek gyakorlati megvalósulása még koránt sem kiforrott, főként társadalmi szintű 

kezdeményezésekről van szó. A saját kutatásomban egy kisfeszültségű transzformátor körzetet 

kezelek energiaközösségként és az a célom, hogy valamilyen módot találjak arra, hogy hogyan 

vehetne részt a közösség a villamosenergia-piacon. A különböző hálózatszimulációs számításokkal 

menetrendet szeretnék készíteni a transzformátor körzetre. Ehhez figyelembe kell venni a 

fogyasztók viselkedését és a kiserőművek változó termelését. Ahhoz viszont, hogy a valóságost 

megközelítő negyedórás felbontású menetrendet adhassak, elkerülhetetlen az energiatárolók 

alkalmazása. Erre azonban a kutatásom még jelenleg nem terjed ki, csak a fogyasztók 

sztochasztikus elemzésére szolgáló keretrendszert dolgoztam ki. 

2. ENERGIAKÖZÖSSÉG MODELLEZÉSE 

A hálózatmodell felépítéséhez szükséges adatokat az MVM Émász Áramhálózati Kft.-től kaptam. A 

kapott információkból így fel lehetett építeni Berkenye község kisfeszültségű hálózatát. A hálózatra 

összesen 57 fogyasztó csatlakozik és 10 háztartási méretű kiserőmű. A fogyasztók kétféleképp 

lettek modellezve eredetileg, így én is így vittem tovább őket. Az egyik a vezetékre csatlakoztatott 

fogyasztó, ez jellemzően néhány háztartást takar, a másik pedig a vezetékvégekre csatlakoztatott 

koncentrált fogyasztó. A fogyasztók csatlakozási pontját az elosztóhálózati engedélyestől kapott 

adatok alapján határoztam meg. A felépített hálózatmodell az 1. ábrán látható. 

2.1. Fogyasztói profilok 

Az elosztói engedélyestől kapott adatok 2012 szeptemberi és 2018 februári méréseket tartalmaztak, 

így ezekből alkottam fogyasztói profilokat. Ezeket úgy hoztam létre, hogy véletlenszerűen 

kiválasztottam egy napot és arra a napra vettem a transzformátor perces felbontású fázisáramait. 

Minden fázisban megkerestem a legnagyobb értéket és az adott nap összes áramértékét 

leosztottam vele, így relatív értékeket kaptam. Egy ilyen relatív értékekből álló idősort vettem egy 

fogyasztói profilnak. Összesen négy véletlenszerű napot választottam ki, és mindhárom fázisáramra 

eljátszottam a fenti műveletet, így végült 12 profilt hoztam létre, amit a későbbiekben változtatni, 

bővíteni fogok. Az egyik ilyen profil az 2. ábrán látható. 
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1. ábra – A felépített hálózatmodell 
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2. ábra – Fogyasztói profil 

A felvett fogyasztók között a 12 különböző profilt véletlenszerűen osztottam ki. A későbbiekben a 

fogyasztói profilokat a valóságoshoz fogom közelíteni, azonban kutatásom eddigi célja az alapvető 

sztochasztikus analízis keretrendszerének kialakításáig tartott. 

2.2. Napelem termelési profilok 

A napelemek termeléséhez létrehozott profilok kellő mértékben eltérnek egymástól, és nagy részük 

csak a véletlenszerű sztochasztikus elemzésekhez lesz szükséges, valamint szükségtelennek 

tartottam ennél több, a már létezőktől csak kis mértékben eltérő profilt létrehozni. Ezeket a profilokat 

2021 december és 2022 márciusi naperőművi termelési adatokból vettem. Mivel a modellezett 

hálózat egy viszonylag kisebb község, így azzal a megfontolással éltem, hogy az időjárás a teljes 

területen homogénnek vehető, az itt található napelemek termelési profiljában nem lesz különbség. 

Itt, az információhiány miatt is, azzal az egyszerűsítéssel is éltem, hogy mindegyik napelem 

ugyanolyan tájolású és dőlésszögű, ugyanis ezek a paraméterek is megváltoztatnák a termelési 

profilt. A létrehozott napelemes termelési profilok a 3. ábrán láthatók. 

A nyolc termelési profilból az eredeti, egyszerűbb hálózat-szimulációk során csak az elsőt 

használtam, valamint olyan futtatásokat is végeztem, ahol a napelemes termelés ki volt kapcsolva. 

Ennek célja az volt, hogy milyen hálózati viszonyok vannak minimális és maximális napelemes 

betápláláskor, valamint így meg tudtam találni a hálózat azon pontjait, ahol a legnagyobb az alapvető 

feszültségesés, és a napelemes termelés miatti feszültségemelkedés. 
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3. ábra – Napelemek termelési profiljai 

2.3. Hálózati szimulációk 

Ebben a fejezetben bemutatom a különböző eseteket, amelyeket az eredeti, egyszerűbb szimulációs 

eredményeimet, illetve a sztochasztikus elemzésem alapelveit és ennek első eredményeit. 

2.3.1. Alap szimulációk 

A hálózati szimulációk elvégzéséhez a DIgSILENT PowerFactory szoftvert használtam. Először 

megvizsgáltam, hogy milyen feszültségeséssel és hálózati veszteséggel terhelt a hálózat úgy, hogy 

a napelemek kikapcsolt állapotban vannak a hálózaton. Ezt követően bekapcsoltam őket, majd 

végezetül, mivel a hálózatot 2018-as adatok alapján építettem fel, és ezek az adatok a gyors 

növekedés miatt elavultnak számítanak, megnöveltem a hálózatra csatlakozó háztartási méretű 

kiserőművek számát. A növelés mértékét úgy állapítottam meg, hogy megvizsgáltam a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által kiadott nem engedélyköteles 

kiserőművekre vonatkozó nyilvántartását [1]. Az MVM Émász területén 2018 és 2021 vége között a 

háztartási méretű kiserőművek számában és beépített teljesítményében is kb. 3,5-szeres növekedés 

volt, így az eredeti HMKE csatlakozási is ennyivel növeltem a modellben. Ezt a növekedést új 

napelemes termelőkkel oldottam meg. Olyan fogyasztók mellé telepítettem az új termelőket, 

amelyeknél eddig még nem volt, mivel a meglévő HMKE bővítése kevésbé jellemző. 

Mivel egyszerre csak két különböző szimuláció eredményét tudtam csak megjeleníteni, ezért a 

napelemes betáplálás nélküli és az eredeti napelemes betáplálást összehasonlító ábrákat kihagyom. 

Ennek a döntésnek az állt a hátterében, hogy a két eset között nincs releváns különbség, valamint 

ugyanazt a jelenséget mutatja be, mint a megnövelt kiserőműves esetben, csak jóval kisebb 

mértékben. A következő ábrákon a körzeti transzformátornál mért hatásos teljesítmény, illetve a 

hálózat két különböző pontján mért feszültségértékek láthatók. 
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4. ábra – A transzformátornál mért hatásos teljesítmény eredeti és megnövelt HMKE esetén 

A transzformátornál látható hatásos teljesítményben lévő különbséget a kisfeszültségű oldalra 

csatlakozó kiserőművek okozzák, azonban jól látszik, hogy a teljesítmény csak nagy mértékben 

lecsökken, negatív értéket nem vesz fel. Ez utóbbi azt jelentené, hogy megfordult a 

teljesítményáramlás iránya, a kisfeszültségű oldal felől áramlik a középfeszültségű oldalra. 

A bemutatott feszültségértékek a hálózaton a transzformátor kisfeszültségű gyűjtősínjét és az ettől 

villamosan legmesszebb található csomópontot (664) mutatják. Ez az a csomópont amelyik a 

legnagyobb feszültségesést szenvedi el. Az ábrán jól látható, hogy ezen a csomóponton a 

napelemes betáplálás miatt jóval nagyobb mértékű feszültségemelkedés jön létre, mint a 

táphálózathoz közeli gyűjtősínen. 

A napelemes betáplálás hatására jelentősen javul a 664-es csomópontnál nap közben a 

feszültségminőség. Az alap szimulációk energia egyensúlyát az 1. táblázatban gyűjtöttem össze. 
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5. ábra – Feszültségértékek eredeti és megnövelt HMKE esetén 

1. táblázat – Energia egyensúly a különböző esetekben 

Szimuláció Külső betáplálás Termelt energia Fogyasztás Veszteség 

Alap 5969,57 kWh 0 kWh 5844,22 kWh 125,65 kWh 

HMKE eredeti 5603,99 kWh 349,44 kWh 5844,22 kWh 109,44 kWh 

HMKE megnövelt 4821,19 kWh 1107,31 kWh 5844,22 kWh 84,43 kWh 

 
A táblázatból egyértelműen látszik, hogy magasabb napelemes termelés esetén a hálózati 

veszteség csökken, erre számítani lehetett. Az energiaközösség tagjainak célja, hogy minél 

kevesebb energiát kelljen a középfeszültségű hálózatról vételezniük, ezért telepítenek napelemes 

berendezéseket. Ez pedig együtt jár a hálózati veszteség csökkenésével. További jelentős 

veszteségcsökkenést energiatároló alkalmazásával érhetünk el. A tároló csatlakozási pontjánál meg 

fogom vizsgálni, hogy melyik ponton milyen hatással bír a hálózat különböző pontjain mérhető 

feszültségre, és azt is, hogy mely esetben hogyan változik a hálózati veszteség. 

2.3.2. Sztochasztikus szimulációk 

A sztochasztikus elemzés célja, hogy egyszerre több különböző esetet tudjak vizsgálni a hálózaton 

és hogy a fogyasztói viselkedést a valóságoshoz közelítsem. Az elkészített sztochasztikus elemzési 
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keretrendszerrel egyszerre tíz különböző, véletlenszerű esetet vizsgálok, több vizsgálata egyre 

növeli a szimuláció futási idejét. Az új vizsgálati módszerrel ugyanazokat a paramétereket vizsgálom, 

mint eddig. Az eddigi eredmények azonban még csak statisztikai értékek, releváns 

következtetéseket a modell fejlesztése után lehet majd levonni belőle. Az előbbihez hasonlóan a 

transzformátornál mért teljesítmény és a feszültségek a következő ábrákon láthatók. 

 

6. ábra – A transzformátornál mért teljesítmény tíz különböző esetben 

Mint látható, ezek a szimulációk még nem tartalmaznak napelemes betáplálást. Ami elsőre 

szembetűnik az az, hogy a transzformátor kisfeszültségű gyűjtősínjénél szinte semmilyen változás 

nincs a különböző esetek között, ez a 7. ábrán a közel konstans 1 érték. A kutatásom további iránya 

a főként a transzformátoron keresztüláramló teljesítményt fogja érinteni. Azt akarom megvizsgálni, 

hogy az adott napszakokban milyen határértékek között mozog a felvett teljesítmény, és 

valószínűséget is mondhassak ezekre az értékekre. 
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7. ábra – Feszültségértékek tíz különböző esetben a 

3. ÖSSZEGZÉS 

Az egyszerűbb alapszimulációk elegendőek voltak a hálózat viselkedésének feltérképezéséhez, 

azonban további tervezésre nem elegendőek. A sztochasztikus vizsgálat keretrendszere még 

kezdetleges, azonban arra már most is alkalmas, hogy a transzformátornál mért teljesítmény alapján 

közelítő profilt alkossak a teljes körzetre. Kutatásom következő lépései a napelemes betáplálás 

beillesztése lesz a sztochasztikus szimulációkba, ezt követően pedig energiatárolót fogok méretezni 

az energiaközösséghez, amit megfelelően vezérelve pontosabb profilt adhatok majd a teljes 

körzetre. 
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The future challenges of reliability and 
resilience in modern power systems 

Abstract—In this work we discuss the concepts of power system reliability and resilience 

and examine the modern trends affecting them, including renewable energy resources, 

digitalization, global warming and microgrids. We analyze how modern approaches can both 

decrease and enhance system reliability and resilience. In the course of our research, we 

found that the considered innovations inherently bring new challenges and potential issues 

into the system, but if integrated and utilized properly, they can enhance the systems’ 

reliability and resilience instead of damaging it. 

Index Terms—reliability, resilience, future challenges, smart grid 

1. INTRODUCTION 

The power system is a critical infrastructure which plays an essential role in our modern lives. The 

question of the power systems’ resilience against disruptive events is of particular significance for 
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the systems’ stability and reliability. In our work we examined the concepts and definitions of power 

system reliability and resilience, with a special focus on future challenges and possible future trends. 

In the last decades, the power systems have been going through several important changes. 

Renewable energy integration and digitalization can lead to significant operational challenges, which 

can impact system reliability. Furthermore, due to the increased number and impact of weather 

related disturbances, the question of power system resilience comes more and more into focus in 

recent years. With proper strategic planning and integration however, the modern challenges of 

power systems can be turned into assets, which will improve power system reliability and resilience 

in return. For example, the integration of Information and Communication Technologies can lead to 

potential risk associated with cyberattacks, but if properly executed and maintained, it can 

considerably improve power system reliability. 

The aim of our work was to explore and introduce some of the challenges and possibilities which 

arise in modern power systems regarding two – for a steady power supply decidedly crucial – 
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concepts, reliability and resilience. In Section II, we discuss the two concepts and compare them. In 

Section III, we introduce some of the reliability and resilience related challenges of modern power 

systems, while in Section IV, some approaches for enhancing reliability and resilience are presented. 

Finally, a short summary can be found in Section V. 

2. THE CONCEPTS OF RESILIENCE AND RELIABILITY 

The term of a system’s “resilience” was first coined by C.S. Holling in 1973 for ecological systems. 

Resilience was described as “a measure of the persistence of systems and their ability to absorb 

change and disturbances and still maintain the same relationships between populations or state 

variables” [1]. The implementation of this concept to power systems is relatively new and evolving. 

Generally, resilience is considered as the ability of equipment, networks and systems to predict, 

absorb, and quickly recover from (low-probability) largeimpact events (disasters) [2]. 

On the other hand, the concept of power system reliability describes the ability of the system to meet 

the consumer requirements regarding quality electrical energy. The fundamental role of the electric 

power system is to supply its customers with electrical energy with an appropriate degree of 

continuity and quality and as economically as possible. Power system reliability is mostly described 

in terms of indices that reveal the system capability and the quality of service provided to its 

customers. These reliability concepts and methods can be deterministic (mostly based on empirical 

experience) or probabilistic. Power system reliability assessment first applied to practical power 

systems was mostly based on empirical experience, while the practice of using probabilistic methods 

reaches back to 1947. Research on reliability assessment over the last 60 years has been mostly 

focused on the evaluation of reliability indices applying probabilistic methods [3]. 

The main difference between resilience and reliability is that reliability deals with high-probability low-

impact events, while resilience deals with lowprobability but high impact events. In Table I we can 

see some of the main differences between the concepts of reliability and resilience, while in Figure 

1 we can see the connections between these two concepts. 

TABLE I - MAIN DIFFERENCES BETWEEN THE RELIABILITY AND RESILIENCE CONCEPTS [2] 

Secure operation of power system 

Context of Resilience Context of Reliability 

Calculated against destructive events Frequency, time and duration of 

blackouts are considered 

The ability to feed critical loads is 

considered 

The ability to feed all loads is 

considered 

It needs to be defined using 

comprehensive metrics 

Well defined using SAIFI, SAIDI, 

CAIFI, etc. 

Calculated before, during and after a 

specific event 

Calculated in a specific period 

It deals with low-probability highimpact 

events 

Generallydeals with high- 

probability low-impact events 
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Fig. 1. Resilience concept coverage under secure operation [2] 

3. CHALLENGES OF POWER SYSTEM RESILIENCE AND 

RELIABILITY 

In recent years, the frequency and intensity of extreme weather events and natural disasters have 

increased, and with that, the number of weatherrelated outages of the electric power system has 

also grown significantly. For example, in Figure 2 we can see the increase of the number of observed 

weatherrelated outages in the United States of America. Additionally, extreme weather is the main 

cause of power outages in the USA – out of all the outages between 2003 and 2012, 80% were 

weatherrelated [4]. Such weather-related power system outages in the United States also cause 

enormous annual costs between 18 and 70 billion dollars [2]. 

 

Fig. 2. Observed outages to the bulk of the USA electric system [4] 
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Fig. 3. Examples of extreme events in power systems [5] 

In Figure 3, we can see an example of extreme events, where M denotes the number of customers 

without power in million. We can see that extreme weather events have significantly impacted power 

systems, hence power system resilience has become more important than ever before [5]. 

On the other hand, there is also a rapid development and integration of Information and 

Communication Technologies (ICTs) in the power system, so much so that it could be said that the 

digital transformation of power systems into cyber-physical systems (CPSs) is the inevitable trend of 

modern power systems [6]. Utilizing ICTs, with the incorporation of activity from stakeholders, it 

becomes possible to achieve a more cost-effective and sustainable power system. With ICTs, the 

power system will exhibit intelligent monitoring and control, bidirectional communication between 

stakeholders and power system elements, security and safety of supply and self-healing qualities. 

However, besides the many benefits of incorporating ICTs, some drawback (in the form of element 

failure, failures due to interdependencies and vulnerabilities to cyberattacks) can arise too, which 

can negatively affect reliability [7]. For example, the false data injection cyber-attack on Ukrainian 

distribution grids in 2015 - which compromised three Ukrainian regional electric power distribution 

companies, resulting in power outages and affecting approximately 225,000 customers - motivated 

the governments to perceive cyber-attacks as a national security issue and moved to make power 

networks more secure [7] [8]. 

The rapidly evolving integration of renewable energy sources can also pose notable operational 

challenges to the power system. The intermittent nature of solar and wind resources requires 

additional and complex actions to balance the system. The electrical operators often face difficulties 

trying to maintain the production-consumption balance with conventional and manageable energy 
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production means, mostly in smaller or not interconnected electrical grids. In such cases, the 

reliability of the electrical system can be negatively impacted. However with various methods, like 

solar and wind forecasting, or the more costly energy storage and demand response systems, the 

negative reliability effects of renewable energy integration can be countered [9]. 

4. ENHANCING RELIABILITY AND RESILIENCE 

The recent increase in the number and frequency, as well as the increased influence of natural 

disasters has intensified the need to improve the resilience of the power systems. Resilience is a 

crucial concept for stable and reliable system operation. The process of achieving resilience can be 

divided into two categories – “before the event” and “during and after the event”. Pre-event measures 

and actions like upgrading system equipment and hardware as well as disaster forecasting can 

significantly improve the system’s preparedness to deal with extreme events. Actions taken during 

and after a disaster – for example load shedding, islanding plans, fast recovery – are meant to reduce 

the destructive effects of these extreme events. 

According to several studies from recent years, regarding new methods to improve the resilience of 

the power system against natural disasters, the methods can be categorized into the following five 

categories [2]: 

• disaster forecasting and estimation, 

• upgrading system equipment and hardware, 

• corrective actions and emergency response, 

• damage assessment and fast recovery, • resilience quantification. 

The five categories can bee seen in Figure 4 in a time based model [2] 

 

Fig. 4. Chronological order of action categories for resilience improvement [2] 
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Investigations have shown that microgrids have a high potential to improve resilience of the power 

systems by bringing energy sources closer to load centers and reducing the grid dependence on 

transmission lines, which are considered to be the most vulnerable equipment against natural 

disasters. A microgrid consists of a set of energy sources and loads within limited electrical security 

and operational constraints. They can operate in grid connected and/or islanded mode. The 

application possibilities of microgrids to resilience enhancement can be divided into the following 

categories [2]: 

• converting power systems into microgrids, 

• deployment of dynamic microgrids, 

• networked microgrids, • multiple-microgrids, • other methods. 

Some application examples of microgrid based resilience enhancement are the usage of distributed 

energy resources to reduce system dependence on transmission lines through microgrids, 

development of self-healing mechanisms in power systems, such as defensive islanding through 

multiple microgrids to reduce the effects of severe adversities, modeling resilience-oriented 

scheduling for multiple microgrids in critical situations, etc. [2]. 

The use of renewable energy technologies can be an efficient way to enhance the resilience of a 

power system by considering a diverse portfolio of power generation. The use of diverse renewable 

energy sources can be helpful to smooth their inherent variability and make them more robust to 

highimpact low-probability events [10]. According to the results in [9], initially, increased net 

generation from wind and solar photovoltaics may have a statistically significant negative marginal 

effect on power system reliability at low levels of net generation, but a statistically significant positive 

impact on power system reliability at high levels of net generation. 

Power system reliability can be significantly enhanced by implementing ICTs (Information and 

Communication Technologies) as well. With this, the situational awareness can be increased with 

intelligent monitoring, intelligent protection and control and two-way real-time communication. 

Hence, operators can make better and quicker decisions regarding network functions, which 

ultimately saves costs and decreases the frequency and duration of power interruptions. Since the 

integration of ICTs also holds risks (see Section III), system planners must give adequate attention 

to these ICT factors in the planning stages of the power network. If ICT integration is prepared 

adequately in the planning stages with the infusion of necessary redundancies, its benefits to network 

reliability far outweigh its risks [7]. 

5. SUMMARY 

In this work we discussed the concepts of power system reliability and resilience and examined some 

modern trends which can affect them. We aimed to introduce both the risk and benefits of these 

trends, as well as some concepts and methods for enhancing power system reliability and resilience. 

Generally speaking, power system reliability focuses on the matter (of the rate of occurrence) of 

service interruption and power supply loss, while resilience focuses on withstanding high-impact, 
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lowprobability disruptive events and natural or manmade extreme disasters, as well as on the 

recovery process after such events. Two processes that will possibly have a major impact both on 

power system reliability and resilience are the integration of renewable energy resources and the 

development of the smart grid. Renewable energy resources, which are becoming a significant 

element in the energy supply chain, transform power systems into a more distributed, decentralized, 

autonomous system. Due to their intermittent nature, they will pose a significant challenge for power 

system operation, including reliability and resilience. Additionally, the increased integration of smart 

grid technologies in the power system expands the grid structure in dimensionality and complexity, 

making it vulnerable to cyber-component failures – as the physical infrastructure becomes more 

dependent on cyber-enabled functions. 

While all these innovations inherently bring new challenges and potential issues into the system, if 

integrated and utilized properly, they can enhance the systems’ reliability and resilience instead of 

damaging it. For example, with smart grid technologies which improve communication and realtime 

control capabilities, the reliability of the system can be improved without a doubt, but additionally, the 

system can become more resilient as it receives faster and better information before, during and 

after a disruptive event. 
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Tanszék 

Maszkok szűrőképességének vizsgálata és 
növelése electrospinning technológia 

használatával 

Absztrakt – 2019-ben jelent meg a Covid-19, ami azóta is érzékelteti hatását az 

életünkre. A vírus számtalan módon terjedhet, leginkább a kilélegzett, fertőzött 

folyadék részecskék által jut el emberről emberre. Szinte a legelső, és azóta elterjedt 

védekezési óvintézkedés az orrot és szájat eltakaró maszkok folyamatos használata, 

amiknek a hatékonysága viszont több paramétertől is függ. Hivatalosan ezeket három 

nagy kategóriába soroljuk szűrőképesség alapján, mégpedig FFP1, FFP2 és FFP3-

ba. Mindhárom a 0,6 mikrométeres és annál nagyobb részecskéket képes szűrni, 

azonban az FFP1 80%-os, az FFP2 94%-os, míg az FFP3 típusú maszkok mindezt 

99%-os hatékonysággal teszik meg. A probléma a textil maszkok megjelenésével 

indult, melyek szűrőképessége nem sorolható be az előbbi kategóriákba, így megfelelő 

védelmet sem nyújt viselője számára. 

A kutatás fő célja ennek a problémának az orvoslása egy általunk készített 

electrospinning technológiát alkalmazó, nagyfeszültség segítségével nanoszálakat 

képző berendezés segítségével. COMSOL szimulációval egy modell több esetét is 

teszteljük, amely során különböző paramétereket vizsgálva keressük az optimális 

beállításokat. Ilyen vizsgálati paraméter többek között a tűk száma és ezeknek az 

egymástól való távolsága. Ezzel a lépéssel elérhető, hogy a berendezés magas 

szűrőhatékonysággal rendelkező nanoszálakból álló réteget hozzon létre, amit 

laboratóriumi körülmények között tudunk vizsgálni. A tesztelés során előkerülő 

fontosabb paraméterek még az oldat sűrűsége, az elektródtávolság és a feszültség 

értéke is. A célunk, hogy olyan szövetből és egy arra applikált poliamid nanoszálas 

rétegből álló maszkot hozzunk létre, ami mérések alapján jobb szűrkőképességgel 

rendelkezik, mint a csupán textil anyagú maszkok.  

Címszavak: elektrosztatika, nagyfeszültség, térerősség, szálképzés, szűrőképesség, 

nanoszálak 

1. BEVEZETÉS  

1.1. Nanoszálak szűrőképessége 

Az elektrosztatikus szálképzéssel készült nanoszálas szűrő számos előnnyel rendelkezik. Az apró 

szálak esetén olyan kicsi átmérővel számolhatunk, hogy a levegő áramlását nem akadályozzák, 

azaz a légellenállásuk alacsony, viszont rendívül jó szűrési hatékonysággal rendelkeznek, a 
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levegőben áramló részecskéket megállítják elektrosztatikus vonzás nélkül is, így nem jutnak 

keresztül rajta a szennyeződések, vírusok sem [1][3][4]. 

A hatékonyság növelése érdekében gyakran adalékanyagokkal erősítik meg a szálszerkezetet, a 

legtöbbször alkalmazott anyagok az aktív szén, az üvegrészecskék vagy az arany [5][6]. A kiszűrni 

kívánt részecskék befogása során egyszerre több mechanizmus is szerepet játszik. A 

leggyakoribbak a beékelődés (impaction), megakadás (interception) és az összegyűjtés (diffusion) 

[7].  

A beékelődés mechanizmusa érvényesül abban az esetben, amikor egy légáramlat a szűrővel 

találkozik, az áramlás ennek hatására eltérül, a benne hordott részecskék viszont nem követik le a 

levegő mozgását és a szűrőbe érkeznek. A beékelődés valószínűsége a részecske méretével és az 

áramlás sebességévvel együtt nő. Megakadás akkor következik be, amikor a részecske 

tömegközéppontja nagyon közel van a szűrő felületéhez, és véges mérete miatt a részecske az álló 

tárgyba ütközik. Ez a mechanizmus főként a 10 µm-nél nagyobb részecskék esetében fordul elő. Az 

összegyűjtés mechanizmusa révén a részecskék begyűjtése a véletlenszerű mozgásukból ered. A 

részecskék ekkor több különböző útvonalat követnek, így jelentősen megnő az esélye annak, hogy 

a szűrőbe érkezzenek. Általában ez a jelenség a legkisebb, mikrométer alatti méretű részecskéknél 

jelentkezik. [8][9] 

 

1. ábra. Részecske befogási mechanizmusok 
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1.2. Elektosztatikus szálképzés működési elve 

Az elektrosztatikus szálképzés egy egyre népszerűbb technológia, melynek segítségével 

nanoszálakat és nanoszálas egybefüggő rétegeket tudunk létrehozni. Az eljárás alapelve, hogy a 

nagyfeszültségre kapcsolt elektródával érintkező polimer oldatból nanoszálakat bocsát ki a 

levegőbe, melyek egy földelt, vagy ellentétes potenciálra kötött gyűjtő elektródra érve egybefüggő 

réteget alkotnak.  

Első lépés az oldat anyagának megválasztása, melyek terén több kombináció is szóba jöhet. A 

leggyakrabban használt anyagok a poli(vinil-alkohol) (PVA), poliamid (PA), poliakrinitril (PAN), 

politejsav (PLA), poli(vinil-klorid) (PVC) [10][11]. A kiválasztás során az egyik fő szempont volt az 

elérhetőség, emellett figyeltünk az anyag egészségre gyakorolt hatására is. A választás a PA6-ra 

esett, ugyanis ez az anyag könnyen beszerezhető és az anyagtulajdonságai kedvezőek 

hosszútávon is. Nagy szilárdágú, kopásálló és széles hőmérséklettartományon használható, -40 

Celsius és +140 Celsius fok között [12]. 

A poliamid oldásához 2 féle oldószer jöhetett szóba, a hangyasav és az ecetsav. A mérések során 

85%-os ecetsavat használtunk. Mivel már a vegyszer belélegzése is komoly kockázattal jár, így 

minden alkalommal védőfelszerelésben, rendkívül nagy óvatossággal bántunk az anyaggal. Az 

esetsav kiválóan oldja a poliamid-6 anyagot, 1-2 nap elteltével homogén oldatot kaptunk az elegyből. 

Az oldódási folyamat felgyorsítható keveréssel, rázással vagy a hőmérséklet növelésével is. Az oldat 

élettartama függ a párolgás sebességétől, így ennek csökkentése érdekében üvegtartályban 

oldottuk meg a tárolást [13]. 

Mivel az egészségügyben már a mindennapok során is alkalmazzák ezt a szálképzési technológiát 

például bőrsérülések gyógyítására, így több alternatíva is létezik, hogy hogyan lehet az oldat teljesen 

ártalmatlan az egészségre. Az ilyen jellegű „zöld” oldatok bioműanyagokból, poliszacharidokból 

készülnek [14][15]. Ezek az anyagok általában biológiailag lebomlóak vagy vízben oldódnak, így 

ezeket is figyelembe kell venni az alkalmazásuk során [16]. 

A képződött nanoszálak minőségét több tényező is befolyásolja [17]. Minden esetben meghatározó 

a használt oldat, amely szabályozható az oldószer, az oldott műanyag, illetve az oldási arány 

megváltoztatásával [18][19]. Mi ezeket az értékeket állandónak vesszük, nem változtatunk az oldat 

paraméterein. Fontos szerepe van a környezeti hatásoknak, mint a levegő hőmérséklete vagy 

páratartalma, azonban ennek kedvezőtlen hatása kiküszöbölhető, ha megfelelő laboratóriumi 

körülmények között végezzük a méréseket [20][21]. A harmadik és egyben legrugalmasabb tényező 

a berendezés és az egyes elemek ebben való elrendezése. Egyszerűen variálható az 

elektródtávolság, a használt feszültség és a tűelrendezés is. Ezeket a paramétereket vizsgáltuk mi 

is a kutatás során.  

A 2. ábrán megfigyelhető a Taylor-kúp, amelyből a szál elindul. A kiindulás helyén a szál egyenes 

vonalban indul, majd a levegőben szétszakadozik, spirálisan szóródik, így érkezik meg a gyűjtő 

lemezre. A folyamat során a sav elpárolog, így a keletkező anyag már tisztán polimer szálakból áll 

[22]. 
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2. ábra. Elektrosztatikus szálképződés folyamata 

A technológia egyik jellemzője, hogy a távolság függvényében változik a szórt átmérő is, ami az a 

gyűjtőn látható terület, ahová a nanoszálak érkeztek. Minél nagyobb a távolság az elektródok között, 

annál nagyobb területet fog lefedni a nanoszálas réteg, mint ahogy a 3. ábra is szemlélteti. 

 

3. ábra. Távolságtól függő szórt átmérő 

Esetünkben a berendezés kialakításánál az egy cseppes modellt vettük alapul [23], így az oldat alul 

kapott helyet, felette pedig a gyűjtő elektród, ennek a vázlata látható a 4. ábrán. A gyűjtő egy sima 

felületű fémlap, amit földpotenciálra kötöttünk. Az oldatot egy tálka szerű kis tartóban helyeztük el. 

Ezt az oldat tartó tálkát egy fém rúdra rögzítettük, így ennek fel-le mozgatásával állítható az oldat és 

elektród közötti távolság. Mind a tálka és a fém rúd vezető anyagból készült, a fémrudat rögzítő lap 

azonban nem, ugyanis ennek az elemnek csak mechanikai rögzítő szerepe van. Ha ez a lemez 

feszültség alá kerülne, az sokkal nagyobb kockázatot jelentene a berendezésen dolgozók számára.  
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4. ábra. Egy tűs modell vázlata 

A fémrudat és a rajta található oldatot egyenáramú feszültséggel tápláljuk, melyet egy 

feszültségsokszorozó segítségével erősítünk fel a kívánt feszültségszintre. Az ily módon elérhető 

maximálisan feszültség esetünkben 20 kV. Biztonságvédelmi okokból a berendezés körül egy 

zárható ajtajú üvegdoboz van, a környezetét védve ezzel az áramütéstől, valamint az oldatból 

párolgó káros, maró anyagoktól. 

2. MÉRÉSI EREDMÉNYEK 

2.1. Egytűs modell 

Első lépésként vizsgáltuk azt a minimális feszültségszintet, ahol a szálképződés elkezdődik. A 

méréseket 10 milliméterenként végeztük 30 és 100 milliméter között, ami a tű és a gyűjtő elektróda 

közötti távolságra értendő.. A kapott eredményeket az 5. ábra diagrammján ábrázoltuk.  
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5. ábra. A szálképzéshez szükséges minimális feszültség 

Ez alapján megállapítható, hogy a szükséges minimális feszültség az elektród távolsággal 

egyenesen arányos. Minél nagyobb az elektródok közötti távolság, annál nagyobb feszültségre van 

szükség a berendezés működtetéséhez. 

Mivel tudjuk, hogy a szálképzés az oldat felszínén megnövekedett térerősség miatt indul el, így 

ennek a vizsgálatával folytattuk. A Comsol Multiphysics program segítségével modelleztük és 

hasonlítottuk össze a mérési elrendezések közötti térerősség változásokat [24][25]. 

A modellben 12 kV feszültséggel tápláljuk az oldatot. A 6. ábrán látható piros színű áramvonalak 

mutatják a térerősség áramlási irányát, ami a 7. ábrán, felülnézetből is láthatóan szimmetrikus formát 

vesz fel. A térerősség a tű alján veszi fel a maximális értékét, azonban ez nem sokban tér el a 

feszültégre kapcsolt elektród többi pontjában mért térerősségtől. A színskála jól prezentálja, hogy a 

térerősség kezdetben drasztikusan csökken, majd távolabb érve a csökkenés mértéke egyre kisebb. 

 

6.-7.ábra. Térerősség áramvonalai az elektród körül 
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A számunkra releváns térerősség érték a Taylor-kúp hegyén található, ugyanis a szálképződéshez 

ez a pont kapcsolódik közvetlenül. A Taylor-kúp és a tőle 90 mm-re lévő gyűjtő elektród között, a 8. 

ábrán pirossal kiemelt vonalon vizsgáltuk a réterősség lefutását. 

 

8. ábra. A vizsgált pontok a modellben 

Ezt a folyamatot a 9. ábrán látható diagram szemlélteti. A pirossal bekarikázott pont a Taylor kúp 

csúcsán mérhető értéket jelzi, minden esetben itt a legnagyobb a térerősség. 

 

9. ábra. Térerősség csökkenése diagrammon 
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Ezt az értéket megkeresve minden vizsgált távolság esetén, kirajzolható, hogy milyen mértékben 

változik a csúcs térerőssége az elektródtávolság függvényében. Ezt az összegzést a 10. ábra 

grafikonja szemlélteti.  

 

10. ábra. Térerősség változása a Taylor kúpnál a távolság függvényében 

Trendvonalat illesztve a pontokra látható, hogy valóban csökkenő tendenciát mutatnak az értékek. 

Ez alapján elmondható, hogy a minimum feszültség és a térerősség egymással arányos, azonban a 

pontos függés megállapításához további mérések szükségesek. 

2.2. Öt tűs modell 

Az egy tűs megoldás egyszerű, a térerősségeloszlás és a szálképzés egyenletes, azonban 

termelékenység szempontjából nem a legeffektívebb módszer. Számtalan változat létezik, ahol tű 

mátrixok vagy más különleges kialakítás használatával növelik a szálképzés termelékenységét. A 

mérés során mi 5 tűt helyeztünk el szabályosan, egymásról egyenlő távolságra, ennek vázlatát 

mutatja a 11. ábra. A mérés célja ebben az esetben is az, hogy a térerősség eloszlását vizsgáljuk a 

berendezésen belül, illetve azt, hogy ez hogyan hat a szálképzésre. A 12. ábrán a tűk egymáshoz 

képesti távolsága látható milliméterben. 

A mérést 30 mm elektród távolsággal végeztük és azt vizsgáltuk, mekkora minimális feszültség 

hatására indul el a szálképzés. A feszültség folyamatos felszabályozása során először 12,4 kV 

értéknél kezdődött meg a szálképzés, ekkor még csak 1, majd 2 db tű lépett működésbe. Fentebb 

érve, 14,4 kV felett már 4 tű aktiválódott. A maximális értéken, 20 kV-on mind az 5 tű csúcsán elindult 

a folyamatos szálképzés. A legnagyobb feszültséget igénylő elektród a középső volt, ez lépett 

működésbe legkésőbb. A folyamat végén a mintát megvizsgálva azt vettük észre, hogy míg a 4 

szélső elektród egyenesen felfelé szórta a szálakat, addig a középső néhány fokkal eltérve, előrébb 

képzett réteget. Ezekre a jelenségekre szintén a COMSOL program segítségével kerestünk választ. 
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11.-12.ábra. Öt tűs modell vázlata és a tűk közötti távolság mm-ben 

Modell segítségével vizsgáljuk az elektródok között kialakult térerősséget. A szélső tűk 

szimmetrikusak, ez a 14. ábrán is látszik, ami a modell felülnézet mutatja, így csak egy darab szélső 

elektród térerősség-eloszlását hasonlítjuk össze a középső tűével. Ez látható a 13. ábrán. A kék 

görbe a szélső elektródokat jelöli, a piros a középsőt. Az elektródokra 12 kV feszültséget kapcsolunk. 

 

13-14. ábra. Szélső és középső elektródok térerősség-eloszlása 

A középső tű maximális térerőssége a Taylor-kúp csúcspontjában 1,94 kV/mm, míg a szélsőké 2,665 

kV/mm. A kapott értékek alátámasztják a mérés eredményeit, azaz mivel a szélső elektródok 

térerőssége a csúcspontban jelentősen nagyobb, ezek esetében kisebb feszültség értéknél is 

szálképzés indul el. 
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A középső tű térerőség értéke összevethető az egy tűs esettel, ahol szintén 30 mm 

elektródtávolságot vizsgáltunk 12kV tápfeszültség esetén. Táblázatos formában a következő értékek 

adódtak. 

1. táblázat. Egy és öt elektródos elrendezés azonos tűjének összehasonlítása 
 

1 elektród 5 elektród 

Maximális térerősség [kV/mm] 2,31 1,94 

Feszültség [kV] 11,11 20 

 

Az utóbbi esetben a térerősség jelentősen csökkent, ennek következtében a szálképzéshez 

szükséges feszültség megnőtt.  

3. ÖSSZEGZÉS 

Az általunk épített berendezés működőképes és képezhető vele nanoszálas anyag. A megfelelő 

beállítások mellett alkalmazható egybefüggő rétegek létrehozására, melyeket szűrőként alkalmazva 

javítható a textil maszkok szűrőképességét. Modellező program segítségével meghatároztuk adott 

tápfeszültség esetén a különböző helyeken fellépő térerősség értékeket. Belátható, hogy több tű 

alkalmazása esetén a térerősség torzul, ezzel a szükséges feszültség sem lesz mindenhol egyenlő. 

4. TOVÁBBI TERVEK 

Maszkok fejlesztése esetén az utóbbi mérés során tapasztalt egyenlőtlen száleloszlás gondot 

jelenthet, azonban ennek kiküszöbölésére több megoldás is szóba jöhet. Az első megoldás, hogy a 

gyűjtő elektródot mozgatjuk, így akár egy tűvel is egyenletes membránt tudunk létrehozni. A másik 

lehetőség, hogy a több tűs elrendezést térerősség vizsgálat alapján újra gondoljuk és úgy helyezzük 

el a berendezésben, hogy egymás működését ne gátolják. A két opció együttes alkalmazása esetén 

magasabb termelékenység mellett tudnánk nanoszálas réteget képezni szövetre, ami akár új piaci 

technológiát is jelenthet. 
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Tanszék 

Állapotbecslés alkalmazási lehetőségeinek 
bemutatása az elosztóhálózaton 

Absztrakt – Az elmúlt évtizedben gyökeres átalakulás kezdődött a hazai villamos 

termelői szerkezetben az időjárásfüggő technológiák dinamikus térnyerésének 

köszönhetően. A folyamat egyik aspektusaként decentralizáltan, a közép-és 

kisfeszültségű (KÖF, KIF) hálózaton is termelők jelennek meg, melynek következtében 

a korábbi kiszámítható üzemvitellel szemben az előfordulható rendszerállapotok 

száma is növekszik. A sugaras topológiájú kisfeszültségű elosztó hálózaton a volatilis 

termelés miatt a villamos jellemzők értékei szélesebb tartományban vesznek fel 

értéket a korábbiakhoz képest, illetve szélsőséges esetekben a teljesítmény áramlás 

is megfordulhat. Az átalakuló termelői szerkezet hatására jelentkező elosztóhálózati 

változások egy aktív, valós idejű hálózati üzemállapotokra közvetlenül reagálni képes 

üzemvitel szükségességét vetíti előre. Az állapotbecslés egy olyan hálózatszámítási 

eljárás, mely a KIF viszonyokhoz hasonló alacsony műszerezettség mellett is képes 

becslést adni a villamos viszonyokról. A bemutatott kutatási eredmények célja az 

állapotbecslés gyakorlati alkalmazása a háztartási méretű kiserőművek okozta lokális 

hatások csökkentése érdekében. A várható fotovillamos termelés és lakossági 

fogyasztás alapján a rendszer lehetséges állapota került meghatározásra 

állapotbecslés segítségével. A futtatás feltárta azokat a kritikus csomópontokat, 

hálózatrészeket, ahol a fotovillamos termelés okozta feszültségemelkedés az 

energiaellátás minőségi kritériumait sértették. A potenciális hálózati korlátok 

ismeretében a lokális, rádiofrekvenciás körvezérléssel (RKV) vezérelt fogyasztók 

célzott kapcsolásával csökkentettük a hálózati probléma mértékét, időfüggő 

fogyasztásuk egy hőtechnikai modellel került leképezésre. 

Abstract – The last decade has resulted a radical transformation in the energy producer 

mix, thanks to the dynamic proliferation of weather-dependent technologies. As one aspect 

of this process, decentralised producers are also increasing on the medium and low voltage 

(MV and LV) networks, resulting in an increase in the number of system states that can 

occur, as opposed to the predictable operation of the past. In the low-voltage distribution 

network with radial topology, volatile generation causes a wider range of electrical variables 

than before, and in extreme cases, power flows may be reversed. The changes in the 

distribution network due to the changing generation structure foresee the need for an active 

system operation which considers real-time network conditions. Distribution system state 

estimation is a power flow calculation technique that can provide an estimate of electrical 

conditions at low instrumentation levels similar to those of the LV conditions. The research 

results presented here aim the practical application of state estimation to reduce the 
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localised impacts of small rooftop photovoltaic (PV) systems. Based on the expected PV 

and residential consumption, the potential state of the system was determined. The 

modelling process identified critical nodes and grid sections where voltage increases caused 

by PV generation violated the power quality requirements. With the knowledge of the 

potential network constraints, the extent of the network problem was reduced by targeted 

switching of local consumers controlled by radio ripple control (RKV). The time-dependent 

consumption of each consumer was mapped using a thermal model. 

Címszavak: megújuló energiaforrás, állapotbecslés, fogyasztó oldali befolyásolás 

1. BEVEZETÉS 

Az elmúlt évtizedben az egyre erősödő politikai elkötelezettség mellett meghirdetett dekarbonizációs 

irányelvek a villamos energetika területén is gyökeres átalakulásokat indítottak el. Részben ennek a 

folyamatnak, részben a technológiai fejlődésnek köszönhetően a hazai erőmű összetételben soha 

nem látott átalakulási folyamat indult el. A korábbi, centralizált energiatermelésen alapuló 

energiaellátást elkezdte felváltani az elosztott, kis egységteljesítményű, jellemzően kis- és 

középfeszültségre csatlakozó termelők. A folyamat természetesen kihat a hálózatüzemeltetésre is, 

a korábbi centralizált tervezési diszciplínák alapján épített hálózatokon új üzemviteli gyakorlat 

bevezetése szükséges a megjelenő lokális és rendszerszintű hatások kezelésére. A decentralizált 

termelési séma mellett a termelés volatilis jellege tovább nehezíti a műszaki-gazdasági értelembe 

vett optimális üzemvitel fenntartását. Összességében elmondható, hogy a hálózatra decentralizáltan 

csatlakozó, jellemzően idősoros méréssel nem rendelkező, időjárásfüggő termelői entitások a lokális 

hálózati viszonyok átalakulását eredményezik. Ennek köszönhetően a korábbi, historikus adatokon 

alapuló passzív üzemvitel többé nem biztosít optimális megoldást, így egy aktív beavatkozáson 

alapuló hálózatüzemeltetés megteremtése válasz lehet az említett megújuló integrációs kihívásokra. 

Napjainkban az elosztóhálózat automatizáltsága igen alacsony, tekintettel annak fizikai kiterjedésére 

a mérő infrastruktúra kiépítése rendkívül beruházási igényes folyamat lenne. Ennek köszönhetően 

felértékelődnek azok az eljárások, megközelítések, melyek a hálózat alacsony láthatósága mellett 

becslések, apriori információk mentén képesek pontos becslést adni a lehetséges szűkületekről, 

valamint a hálózat időben változó rendszerállapotairól. Az állapotbecslés egy olyan iteratív 

algoritmus, mely képes a hálózati villamos viszonyokat a loadflow eljáráshoz hasonlóan 

meghatározni. Azonban az állapotbecslés olyan esetekben is alkalmazható, amikor kevés 

megbízható mérési adat áll rendelkezésre. A hálózati információk mesterségesen generált ún. 

pszeudo adatokkal is helyettesíthetők (pl.: fogyasztói profilok), melyeket differenciáltan képes 

figyelembe venni az algoritmus az adott idősorhoz rendelt megbízhatósági tényezőnek 

köszönhetően. 

2. CÉLKITŰZÉS 

Jelen kutatás célja az állapotbecslés alkalmazási lehetőségeinek bemutatása a kisfeszültségű (KIF) 

elosztóhálózaton. Napjainkban a hálózat alacsony automatizáltságának köszönhetően kevés 

beavatkozási lehetőség áll rendelkezésre a lokális villamos viszonyok befolyásolására, így a 
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háztartási méretű kiserőművek (HMKE) okozta feszültségemelkedés nehezen kompenzálható. A 

probléma megoldására jelen vizsgálat során a rádiófrekvenciás körvezérlésbe (RKV) bevont 

vezérelhető fogyasztók adta potenciál kerül modellezésre. A fogyasztói viselkedés minden esetben 

egy hőtechnikai modellel került leképezésre, mely figyelembe veszi a vízmelegítő hőveszteségeit, 

vezérlési karakterisztikáját és egy jellemző fogyasztói magatartást. Azonban a bojlerek megfelelő 

időzítéssel történő egyedi kapcsolására (van fogyasztói energiaigény és hálózati szűkület is) ismerni 

kell a hálózati rendszerállapotok várható alakulását. Ezek ismeretében válik lehetővé meghatározni 

a parancsjel kiadásának optimális idejét. Előfordulhat, hogy a hálózati viszonyok megkövetelnék a 

bojlerek bekapcsolását, azonban a tárolt melegvíz hőmérséklete nem indokolja a termosztát 

bekapcsolását, azaz elmarad a kívánt hálózati hatás. Ennek elkerülése érdekében az állapotbecslés 

lehetővé teszi, hogy a várható jövőbeli rendszerállapotokat, kritikus időszakokat azonosítani tudjuk.  

Jelen cikk keretei között az állapotbecslés csak mint egy eszköz jelenik meg, a fókuszban elsősorban 

az erre épülő fogyasztói befolyásolási modell bemutatása van, mint egy lehetséges, 

állapotbecslésen alapuló alkalmazási lehetőség. 

A 3. fejezet részletesen ismerteti a modellezési megfontolásokat, így a vezérlet fogyasztói modellen 

túl a lakossági villamosenergia fogyasztás, a HMKE termelés, valamint a felhasznált hálózati 

topológia is bemutatásra kerül. Ezt követően a 4. fejezetben kerül ismertetésre egy példa futtatás 

eredményei egy 24 órás időablakra. 

3. MODELL BEMUTATÁSA 

Az alábbi fejezetben az állapotbecslés futtatásához szükséges modellezési megfontolásokat 

mutatom be az alábbiak szerint: 

• Futtatáshoz felhasznált villamosenergia hálózat, termelők-fogyasztók helyzete a hálózaton 

• Termelői-fogyasztói viselkedés időbeli lefutása 

• Vezérelt fogyasztók hőmodellje 

A továbbiakban alfejezetekben mutatom be az egyes modelleket.  

3.1. Felhasznált kisfeszültségű elosztóhálózat 

A felhasznált kisfeszültségű körzet Baracs településen található, két induló áramkörre mintegy 79 

fogyasztó csatlakozik. A hálózat sematikus topológiáját az 1. ábra szemlélteti. Mind a vezérelt 

fogyasztók mind a kiserőművek véletlenszerűen kerültek elhelyezésre a hálózaton. A sematikus gráf 

topológia egyes leágazásait jelölő számozás úgy lett generálva, hogy a transzformátortól távolodva 

minden elágazást követően egy újabb szám került hozzáadásra az ág azonosító számához. Tehát 

az 1. számú vezeték végén lévő elágazás az 11 és 12 számú vezetékeket hozta létre. 
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1. ábra Hálózati topológia gráf alapú leképezése; PV - fotovillamos kiserőmű helye; DSM - vezérelt fogyasztó a 

hálózaton 

3.2. Lakossági fogyasztás és termelés 

A lakossági fogyasztók a valós hálózati pozíciójuknak megfelelően kerültek leképezésre. 

Csatlakozási pont szintű mérési adat, valamint mértékadó éves fogyasztás hiányában a fogyasztók 

egy másik, smart mérővel ellátott hálózat mérési adataival lettek modellezve. Ezáltal minden 

fogyasztó egyedi, valós adatokon alapuló viselkedéssel került leképezésre. 

A 10 darab háztartási méretű kiserőmű termelése egy ideális, tiszta ég modell által szolgáltatott 

termelési karakterisztika mentén került modellezésre. Minden termelő egy 5 kWp teljesítményű 

rendszerként lett leképezve. 
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3.3. Vezérelt fogyasztás modellezése 

A villanybojler hőtároló kapacitásának és napi működésének időbeli modellezésére az (1) 

egyenletben megfogalmazott differenciálegyenletet alkalmazzuk. A modell segítségével a 

működésben leírható: [1] 

• a bojler hőtechnikai vesztesége 

• a bojler beépített termosztátjának működése 

• a használati melegvíz felhasználásának időbeli alakulása, a bojler energiafogyasztásának 

alakulása 

• a rádiófrekvenciás körvezérlés parancsjele 

A felhasznált modell a következő: 

𝐶
𝑑𝑇(𝑡)

𝑑𝑡
= −𝑎(𝑇(𝑡) − 𝑇𝑎(𝑡)) − 𝑐𝑣𝑞′(𝑡)(𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛) + 𝑃𝑣(𝑡)𝑏(𝑡) (1) 

Az egyenlet jobb oldala 3 nagyobb logikai egységre bontható, ezek az alábbi leíró funkcióval 

rendelkeznek: 

• −𝑎(𝑇(𝑡) − 𝑇𝑎(𝑡))– a bojler és a környezete közötti hőátadás (veszteség), melyet a környezet 

és a víz hőmérséklete, valamint a bojlerfal hővezetési tényezője határoz meg. 

• −𝑐𝑣𝑞′(𝑡)(𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛)) – a kiadott melegvíz helyére belépő tápvíz mennyiség, illetve az ezáltal 

generált fűtési hőigény 

• 𝑃𝑣(𝑡)𝑏(𝑡) – bojler bekapcsolásával leadott teljesítmény 

Ahogy az a (1) egyenlet leírásából megállapítható, a vízmelegítő modell hőveszteségének leírása 

egy időben közel állandó értékkel leírható. Emellett a lakossági melegvíz felhasználás okozta fűtési 

igényt, illetve a fűtés bekapcsolását determináló termosztát és RKV vezérlő jel időfüggő 

paraméterek. A továbbiakban ezen változók modellezése kerül részletesen ismertetésre. 

3.3.1. Használati melegvíz igény időbeli lefutásának modellezése 

A fogyasztó használati melegvíz igény pontos modellezése kritikus a várható energiaigények 

meghatározása szempontjából, mivel ez az egyedüli, gyakorlatban nem determinisztikus 

komponense az egyenletnek. Azonban jelen modell létrehozása során éltünk azzal a feltételezéssel, 

hogy a lakossági melegvíz felhasználás napi lefutása becsülhető korábbi mérések alapján. Az 

irodalomban számos megközelítés található mind a napi összfogyasztás várható értékére, mind a 

melegvíz igény napon belül időbeli lefutását illetően. Az 1. egyenletben bemutatott fogyasztói modell 

esetében [3] által megfogalmazott általános (adott nap az évben elfoglalt helyétől független) fajlagos 

profilt alkalmaztuk. A napi melegvíz fogyasztás nagyságának gyakoriságát elemző [2] alapján az 

átlagos napi fogyasztást 150 liter/nap értékeben határoztuk meg. 

Tekintettel arra, hogy a modellezés során nem áll rendelkezésre információ az egyes fogyasztók 

mind villamos mind melegvíz fogyasztási szokásairól, a házban élő személyek számáról, illetve 
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további profilalkotási jellemzőkről (pl.: mértékadó éves fogyasztás) így a fejlesztés jelen fázisában 

egy általános melegvíz felhasználási profil került kialakításra. 

3.3.2. Vízmelegítő termosztát működési modellje 

Az egyes fizikai paraméterek közül a v(t) és b(t) vezérlő jelek időbeli alakulása további magyarázatra 

szorul, a gyakorlati tapasztalat és szakirodalmi eredmények, valamint a szolgáltatói gyakorlat alapján 

határoztuk meg (ld. hivatkozások). A két érték együttes időfüggő viszonya határozza meg azt az 

időtartományt, amikor a bojler fűt. Belátható, hogy a vízmelegítő azokban az időpillanatokban lesz 

képes bekapcsolni, amikor mindkét változó 1 értéket vesz fel. Míg a v(t) esetében ez kizárólag egy 

szakmai döntés (tarifatábla meghatározása, ld. később), addig a b(t) a melegvíz hőfokától függő 

paraméter. 

A bojler termosztát működését leíró b(t) paraméter esetében egy olyan egyszerű hiszterézis 

karakterisztikát feltételezünk, mely a felhasználó által beállított hőmérséklet közelében tartja a 

melegvíz hőmérsékletét. Jelen esetben ±2°C-ban határoztuk meg a szabályozási tartományt. Ennek 

megfelelően a b(t) kapcsolási állapottere az alábbi módon definiálható 65°C beállított hőmérséklet 

esetén: 

𝑏(𝑡) = {
0 ℎ𝑎 𝑇(𝑡) ≥ 67 °𝐶

1 ℎ𝑎 𝑇(𝑡) ≤ 63 °𝐶
 

A hiszterézis karakterisztika működését az 2. ábra szemlélteti: 

 

2. ábra Termosztát szabályozás  

A b(t) és v(t) jelek által kijelölt állapotteret a 3. ábrán szemléltetett kimenetek határozzák meg. A kék 

színű háttér esetében nem, míg a piros kimenetek esetén bekapcsol a bojler. 
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3. ábra Bojler vezérlés lehetséges vezérlési kimenetei a termosztát b(t) és az RKV parancsjel v(t) alapján. A kék 

háttérrel jelölt esetekben nem történik bekapcsolás, míg a piros esetek a bojler bekapcsolását szemléltetik. 
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4. FOGYASZTÓ OLDALI BEFOLYÁSOLÁS HATÁSA AZ 
ELOSZTÓHÁLÓZATON 

Az eddigi fejezetek átfogó képet adtak a felépíteni kívánt modell egyes komponenseiről, így 

• a vizsgált hálózatról 

• a lakossági fogyasztók és termelők jellemzőiről 

• a vízmelegítők hőtechnikai modelljéről 

Ezen elemekre építve jelen fejezetben bemutatásra kerül az állapotbecslésen alapuló fogyasztó 

oldali befolyásolás lehetősége. 

A koncepció lényege, hogy az állapotbecslés segítségével megbecsülhetővé válik a várható hálózati 

szűkületek, határérték sértések időtartama, mely lehetőséget teremt a vezérelt fogyasztói 

beavatkozásra.  

Ehhez az alábbi lépések szükségesek: 

• Paraméter inicializáció a hőtechnikai modellhez (bojler telj., hőmodell paraméterek stb.) 

• Vezérelt fogyasztói tarifatábla létrehozása (pl.: EON tarifatábla alkalamzása) 

• Bojler működés időbeli mintázatának létrehozása az egyéni vízfelhasználás és hőtechnikai 

modell alapján 

• Hálózatszámítás, aktív hálózati korlátlista előállítása 

• Alternatív állapotbecslési scenario futtatása, hálózati beavatkozás hatásának szemléltetése 

(kritikus csomópontokon a beavatkozás hatásának bemutatása) 

A korábbi fejezetek során a modell paramétereinek inicializációja részletesen bemutatásra került, 

azaz az 1-3 lépések további magyarázatot nem igényelnek. 

A 4) pontban egy adott t időpillanatból vizsgálva kívánjuk a t+24 óra várható rendszerállapotait 

modellezni és megtalálni azokat a csomópontokat, időpillanatokat, amikor várhatóan a 

feszültségemelkedés mértéke meghaladja az elfogadható tartományt. A jövőbeli értékeket az 

állapotbecslés képes pszeudo adatok alapján létrehozni. Az állapotbecslés előnye a klasszikus 

hálózatszimulációs algoritmusokkal szemben, hogy képes az adott információ megbízhatóságát 

súlyozni, azaz hiányzó mérési adatok esetén is képes konvergens eredményre jutni ún. pszeudo 

(mesterségesen létrehozott) adatok segítségével. 

A 4) pontban azonosított kritikus pontok és a 3) pontban meghatározott bojler várható működési 

mintázata alapján meghatározhatóak azok az időpillanatok, amikor érdemes lehet a tarifatáblát 

felülírni. A bojler célzott bekapcsolásával lehetőség nyílik a HMKE okozta feszültségemelkedést 

kompenzálni.A hálózati korlátlista létrehozásához lefuttatásra került az állapotbecslés, az eredményt 

a 4. ábra szemlélteti. Az ábrán egy időbeli metszet látható 9:00 és 17:00 között. Minden oszlop 

eredménye egy hálózati csomópont feszültségeit adja meg. Az azonos megnevezésű (pl.: 5db 11 

jelű oszlop) az 1. ábrán látható gráf topológia egyes csomópontjainak feszültségeit adják meg balról 
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jobbra haladva. A csomópontok számossága miatt két sorban kerültek szemléltetésre az 

eredmények. A jobb áttekinthetőség érdekében a színezés az alábbi értékeket emeli ki: 

• zöld: 1.6p.u.≤U<1.65p.u. 

• sárga: 1.65p.u.≤U<1.7p.u. 

• piros: 1.7p.u.≤U 

Látható, hogy a végponti csomóponthoz közeledve egyre jelentősebbé válik a feszültségemelkedés 

mértéke. A kapott eredményekben a pirossal jelölt időszakok és csomópontok jelentik a hálózati 

korlátlista elemeit. 

 

 

4. ábra Hálózati feszültség értéke az egyes csomópontokon viszonylagos egységben vezérelt fogyasztói 

befolyásolás nélkül 

Látható, hogy jelen esetben a beavatkozást igénylő napon belüli időszak több órán át tart a legtöbb 

csomópont esetében, azaz a bojler vezérlése kizárólag egy átmeneti megoldást jelenthet. 

Kiindulásként érdemes megvizsgálni, hogy a kezdetben meghatározott tarifatábla mennyire segíti a 

hálózati feszültség mérséklését, ezt követően pedig megállapítható az esetleg eltérő parancsjel 

jellemzői. Ha például a hőmodell alapján várhatóan 9 órakor kapcsolna be a vízmelegítő, amikor 

még mérsékeltek a hálózati feszültségviszonyok, akkor a v(t) vezérlés átütemezésével eltolható a 

parancsjel kiadása néhány órával későbbre. 

Tehát a 4. ábrán látható feszültségviszonyok jelen formájukban is pozitív hatást fejt ki a hálózatra a 

10:00 órai bekapcsolással. Ennek modellezése az 5. ábrán látható eredményt adja. 

A hőtechnikai modell alapján a bojlerek a teljes időtartam során működnek, mely látványosan 

csökkenti a lokális feszültség értékét. Jól látható, hogy az 1-es áramkörön a határérték közeli 

feszültségek mintegy 1%-kal (~2-3V) csökkennek. Ugyanez figyelhető meg a 2-es áramkörön is, itt 

lényegében a határértéket megközelítő/meghaladó feszültséget sikerült az előírt korlátok közé 

szorítani. 

Node No. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11 11 11 111 112 112 112 12 12 12 12

9:00 1.04 1.047 1.04 1.049 1.048 1.049 1.051 1.053 1.054 1.055 1.056 1.058 1.059 1.059 1.059 1.06 1.061 1.061 1.061 1.061 1.062 1.062 1.06 1.06 1.061 1.061

10:00 1.039 1.048 1.039 1.051 1.05 1.051 1.054 1.056 1.057 1.059 1.06 1.062 1.064 1.064 1.065 1.065 1.066 1.067 1.067 1.067 1.067 1.068 1.065 1.065 1.066 1.066

11:00 1.039 1.049 1.039 1.053 1.051 1.054 1.057 1.06 1.061 1.063 1.065 1.068 1.07 1.07 1.071 1.072 1.073 1.074 1.074 1.074 1.075 1.076 1.071 1.071 1.072 1.072

12:00 1.038 1.05 1.038 1.054 1.052 1.055 1.059 1.062 1.063 1.066 1.068 1.071 1.073 1.074 1.075 1.076 1.078 1.079 1.078 1.079 1.08 1.081 1.074 1.075 1.076 1.076

13:00 1.038 1.051 1.038 1.054 1.053 1.056 1.059 1.063 1.064 1.066 1.069 1.072 1.074 1.074 1.076 1.077 1.079 1.08 1.079 1.08 1.081 1.082 1.075 1.076 1.077 1.077

14:00 1.038 1.05 1.038 1.054 1.052 1.055 1.058 1.062 1.063 1.065 1.067 1.07 1.072 1.072 1.074 1.075 1.077 1.077 1.077 1.078 1.079 1.08 1.073 1.074 1.075 1.075

15:00 1.039 1.049 1.039 1.052 1.051 1.053 1.056 1.059 1.06 1.062 1.064 1.067 1.068 1.069 1.07 1.071 1.072 1.073 1.073 1.074 1.074 1.075 1.069 1.07 1.071 1.071

16:00 1.039 1.048 1.039 1.05 1.049 1.051 1.054 1.056 1.057 1.058 1.06 1.062 1.064 1.064 1.065 1.066 1.067 1.067 1.067 1.068 1.069 1.069 1.064 1.065 1.065 1.065

17:00 1.04 1.045 1.04 1.047 1.047 1.048 1.05 1.052 1.052 1.053 1.055 1.056 1.057 1.057 1.058 1.059 1.06 1.06 1.06 1.06 1.061 1.061 1.058 1.058 1.058 1.058

Node No. 2 2 2 2 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 222 222 221 221 221 221

9:00 1.051 1.054 1.056 1.057 1.059 1.06 1.062 1.063 1.063 1.064 1.064 1.064 1.064 1.065 1.065 1.065 1.064 1.064 1.064 1.058 1.06 1.06 1.062 1.061 1.061 1.061 1.062 1.062 1.062

10:00 1.054 1.058 1.061 1.062 1.064 1.066 1.069 1.07 1.07 1.071 1.071 1.072 1.072 1.072 1.073 1.073 1.072 1.072 1.072 1.064 1.066 1.067 1.068 1.068 1.068 1.067 1.068 1.068 1.068

11:00 1.057 1.06 1.064 1.066 1.068 1.071 1.073 1.074 1.075 1.076 1.076 1.077 1.077 1.078 1.079 1.078 1.078 1.078 1.078 1.068 1.069 1.071 1.072 1.072 1.072 1.071 1.072 1.072 1.072

12:00 1.058 1.061 1.065 1.067 1.069 1.072 1.075 1.076 1.076 1.077 1.078 1.078 1.079 1.079 1.08 1.08 1.079 1.079 1.079 1.069 1.071 1.072 1.074 1.073 1.073 1.072 1.074 1.074 1.074

13:00 1.058 1.062 1.066 1.068 1.071 1.073 1.076 1.078 1.078 1.079 1.079 1.08 1.08 1.081 1.082 1.081 1.081 1.081 1.081 1.07 1.072 1.074 1.075 1.075 1.075 1.074 1.075 1.075 1.076

14:00 1.058 1.061 1.065 1.067 1.069 1.072 1.075 1.076 1.076 1.077 1.078 1.078 1.078 1.079 1.08 1.079 1.079 1.079 1.079 1.069 1.071 1.072 1.074 1.074 1.073 1.073 1.074 1.074 1.074

15:00 1.056 1.059 1.062 1.064 1.066 1.069 1.071 1.072 1.073 1.073 1.073 1.074 1.074 1.074 1.075 1.075 1.074 1.074 1.074 1.066 1.068 1.069 1.071 1.07 1.07 1.069 1.071 1.071 1.071

16:00 1.053 1.056 1.058 1.059 1.061 1.063 1.065 1.065 1.066 1.066 1.066 1.066 1.066 1.066 1.067 1.066 1.066 1.065 1.065 1.061 1.062 1.063 1.065 1.064 1.064 1.064 1.065 1.065 1.065

17:00 1.049 1.051 1.053 1.054 1.055 1.056 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.059 1.059 1.059 1.059 1.059 1.058 1.058 1.058 1.055 1.056 1.057 1.058 1.058 1.057 1.057 1.058 1.058 1.058
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5. ábra Hálózati feszültség értéke az egyes csomópontokon viszonylagos egységben vezérelt fogyasztói 

befolyásolás mellett 

5. ÖSSZEFOGLALÁS 

A bemutatott elemzés elsődleges célja egy olyan modellezési koncepció bemutatása volt, mely 

képes az alacsony műszerezettségű elosztóhálózaton is reagálni az esetleges kiugró hálózati 

feszültségviszonyokra. Az eredmények alapján látható, hogy megfelelő fogyasztó oldali beavatkozás 

esetén érdemi hatások érhetők el. A téma folytatásaként két irány is megfontolandó: egyrész a lokális 

kémiai energiatárolás bevonása az elemzésbe (pl.: HMKE mellett), illetve a vezérelt fogyasztók 

címzésének további differenciálása, mely komplexebb vezérlési mintázatok implementálását tehetné 

lehetővé. 
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Node No. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11 11 11 111 112 112 112 12 12 12 12

9:00 1.04 1.047 1.04 1.049 1.048 1.049 1.051 1.053 1.054 1.055 1.056 1.058 1.059 1.059 1.059 1.06 1.061 1.061 1.061 1.061 1.062 1.062 1.06 1.06 1.061 1.061

10:00 1.04 1.046 1.04 1.049 1.047 1.048 1.05 1.052 1.053 1.053 1.054 1.056 1.057 1.057 1.057 1.057 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.057 1.057 1.058 1.057

11:00 1.039 1.049 1.039 1.053 1.051 1.054 1.057 1.06 1.061 1.063 1.065 1.068 1.07 1.07 1.071 1.072 1.073 1.074 1.074 1.074 1.075 1.076 1.071 1.071 1.072 1.072

12:00 1.038 1.05 1.038 1.054 1.052 1.055 1.059 1.062 1.063 1.066 1.068 1.071 1.073 1.074 1.075 1.076 1.078 1.079 1.078 1.079 1.08 1.081 1.074 1.075 1.076 1.076

13:00 1.038 1.051 1.038 1.054 1.053 1.056 1.059 1.063 1.064 1.066 1.069 1.072 1.074 1.074 1.076 1.077 1.079 1.08 1.079 1.08 1.081 1.082 1.075 1.076 1.077 1.077

14:00 1.038 1.05 1.038 1.054 1.052 1.055 1.058 1.062 1.063 1.065 1.067 1.07 1.072 1.072 1.074 1.075 1.077 1.077 1.077 1.078 1.079 1.08 1.073 1.074 1.075 1.075

15:00 1.039 1.049 1.039 1.052 1.051 1.053 1.056 1.059 1.06 1.062 1.064 1.067 1.068 1.069 1.07 1.071 1.072 1.073 1.073 1.074 1.074 1.075 1.069 1.07 1.071 1.071

16:00 1.039 1.048 1.039 1.05 1.049 1.051 1.054 1.056 1.057 1.058 1.06 1.062 1.064 1.064 1.065 1.066 1.067 1.067 1.067 1.068 1.069 1.069 1.064 1.065 1.065 1.065

17:00 1.04 1.045 1.04 1.047 1.047 1.048 1.05 1.052 1.052 1.053 1.055 1.056 1.057 1.057 1.058 1.059 1.06 1.06 1.06 1.06 1.061 1.061 1.058 1.058 1.058 1.058

Node No. 2 2 2 2 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 222 222 221 221 221 221

9:00 1.051 1.054 1.056 1.057 1.059 1.06 1.062 1.063 1.063 1.064 1.064 1.064 1.064 1.065 1.065 1.065 1.064 1.064 1.064 1.058 1.06 1.06 1.062 1.061 1.061 1.061 1.062 1.062 1.062

10:00 1.051 1.053 1.056 1.057 1.058 1.06 1.062 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 1.064 1.063 1.063 1.063 1.063 1.058 1.059 1.06 1.062 1.062 1.061 1.061 1.062 1.062 1.062

11:00 1.057 1.06 1.064 1.066 1.068 1.071 1.073 1.074 1.075 1.076 1.076 1.077 1.077 1.078 1.079 1.078 1.078 1.078 1.078 1.068 1.069 1.071 1.072 1.072 1.072 1.071 1.072 1.072 1.072

12:00 1.058 1.061 1.065 1.067 1.069 1.072 1.075 1.076 1.076 1.077 1.078 1.078 1.079 1.079 1.08 1.08 1.079 1.079 1.079 1.069 1.071 1.072 1.074 1.073 1.073 1.072 1.074 1.074 1.074

13:00 1.058 1.062 1.066 1.068 1.071 1.073 1.076 1.078 1.078 1.079 1.079 1.08 1.08 1.081 1.082 1.081 1.081 1.081 1.081 1.07 1.072 1.074 1.075 1.075 1.075 1.074 1.075 1.075 1.076

14:00 1.058 1.061 1.065 1.067 1.069 1.072 1.075 1.076 1.076 1.077 1.078 1.078 1.078 1.079 1.08 1.079 1.079 1.079 1.079 1.069 1.071 1.072 1.074 1.074 1.073 1.073 1.074 1.074 1.074

15:00 1.056 1.059 1.062 1.064 1.066 1.069 1.071 1.072 1.073 1.073 1.073 1.074 1.074 1.074 1.075 1.075 1.074 1.074 1.074 1.066 1.068 1.069 1.071 1.07 1.07 1.069 1.071 1.071 1.071

16:00 1.053 1.056 1.058 1.059 1.061 1.063 1.065 1.065 1.066 1.066 1.066 1.066 1.066 1.066 1.067 1.066 1.066 1.065 1.065 1.061 1.062 1.063 1.065 1.064 1.064 1.064 1.065 1.065 1.065

17:00 1.049 1.051 1.053 1.054 1.055 1.056 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.059 1.059 1.059 1.059 1.059 1.058 1.058 1.058 1.055 1.056 1.057 1.058 1.058 1.057 1.057 1.058 1.058 1.058
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Sütő Bence, Tóth Balázs, Dr. Divényi Dániel, Dr. Farkas Csaba, 
Dr. Raisz Dávid 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamos Energetika Tanszék, Smart Power Laboratórium 

Grid-forming inverter modellek 
összehasonlító vizsgálata 

Absztrakt – Az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások térnyerésének 

köszönhetően egyre nagyobb számban találhatók meg a villamosenergia-rendszerben 

teljesítményelektronikai berendezések. Az inverteres termelők sok esetben részben, 

vagy teljesen kiváltják a klasszikus forgógépes egységeket, mely következtében a 

rendszer dinamikája és irányíthatósága is változik. A jelenlegi konverterek jellemzően 

áramszabályozással működnek, szoftveres felépítésükből adódóan nem képesek 

külső feszültségjel nélkül üzemelni. Az ENTSO-E is felismerte, hogy szükség van 

úgynevezett grid-forming (GFM) inverterek hálózatra telepítésére, melyek aktívan 

képesek beavatkozni a feszültség-, és frekvenciaszabályozásba, és akár szigetüzemet 

is képesek tartani. 

A GFM inverterek koncepciója nem újdonság, az utóbbi szűk két évtizedben több 

különböző GFM modell is megjelent a nemzetközi szakirodalomban. Cikkünkben 

azonosítjuk a fontosabb GFM konverter struktúrákat és röviden ismertetjük működésük 

elméleti alapjait. Ezután, az összehasonlíthatóság érdekében algoritmust adunk a 

konverterek paramétereinek összehangolására. A modellek működésében 

tapasztalható sajátosságokat szoftveres szimulációkon keresztül mutatjuk be mind 

normál, mind zárlatos üzemben. 

Abstract – With the ever-growing share of renewable energy generators and energy-

efficient solutions, the number of power electronic devices also increases in the electric 

power system. The generators using inverters take the place of classical rotational machine 

generators thus changing the dynamics and controllability of the system greatly. Currently, 

converters are mostly current-controlled and are unable to maintain operation without an 

outer voltage signal. The ENTSO-E has also recognized the need for so-called grid-forming 

(GFM) inverters, which can actively influence the grid voltage and frequency, while an 

islanded operation is also possible. 

The concept of GFM converters is a highly researched topic in the last two decades, 

resulting in different control algorithms. This article identifies the most important GFM 

models and briefly describes their basic theoretical properties. We give a method to tune the 

converters to be able to compare their behavior. The converter attributes are shown through 

offline simulations both in normal operation and under disturbed grid conditions. 
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1. BEVEZETÉS 

A hálózatra csatlakozó teljesítményátalakítókat a szakirodalom két nagy csoportra osztja: grid-

following (GFL, vagy grid-feeding), illetve grid-forming (GFM) inverterekre. Az előbbi esetén a cél a 

konverternek adott teljesítmény-alapjelek adott hálózati körülmények melletti végrehajtása 

áraminjektálással, emiatt jellemzően áramgenerátorként modellezhetők. A GFL inverterek a 

csatlakozási ponton mérhető feszültséget (és annak szöghelyzetét) adottságnak tekintik, nem látnak 

el feszültségszabályozási feladatot A működésük erősen függ a hálózati szöghelyzetet szolgáltató 

PLL helyes működésétől, ugyanis ez biztosítja a szinkronizációt. A PLL-ek gyenge hálózati táppontra 

csatlakozva könnyen instabillá válnak, így ez a konstrukció elsősorban erős hálózati táppont esetén 

alkalmazható. A jelenleg üzemben lévő inverteres termelőegységek szinte kizárólag GFL működést 

valósítanak meg, amelyek tovább növekvő száma, valamint a gyengülő hálózati környezet 

következtében csökkenhet a hálózat stabilitása. 

A stabilitási tartalékok növelésének egyik eszköze lehet a grid-forming inverter, mely esetén a 

szabályozás feszültség- és frekvencia-alapjelre történik, emiatt (a forgógépes termelőegységekhez 

hasonlóan) a konverter feszültségforrásként modellezhető. Ebben a megközelítésben az alapvető 

működéshez nincs szükség PLL-re, így a grid-forming inverterek gyenge hálózaton is alkalmazhatók. 

A nemzetközi szakirodalom az elmúlt időszakban nagy figyelmet fordít a GFM konverter struktúrák 

kidolgozására és a rendszerben vett hatásaik elemzésére. 

Cikkünk fókuszában a klasszikus GFM inverterek összehasonlítása áll. A 2. fejezetben röviden 

ismertetjük a fontosabb alapmodellek elméleti hátterét. A 3. fejezetben bemutatunk egy módszertant 

a különböző modellek összehangolására, melyre azért van szükség, hogy az összehasonlításuk 

azonos alapokra épüljön. A 4. fejezetben szimulációkon keresztül ismertetjük a modellek 

szabályozási köreinek működését és sajátosságait, valamint a konverterek zárlat alatti viselkedését. 

A cikkben ismertetett kutatás a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Felsőoktatási 

és Ipari Együttműködési Központ (BME-FIEK) inverterek szabályozástechnikájával foglalkozó 

munkacsoportjának keretei között valósult meg. 

2. GRID-FORMING INVERTEREK 

Ahogy korábban említettük, a GFM inverterek alkalmazásának célja a rendszer stabilitásának 

növelése. Ehhez kapcsolódóan a szakirodalom több elvárást is megfogalmazott már a GFM 

egységek felé, amelyeket az [1], [2] alapján a következőként foglalhatjuk össze: 

• Autonóm működés fenntartása (kritikus funkciók helyi mérések alapján is fussanak) 

• Feszültség szintetizálása a rendszerben 

• Részvétel a zárlathárításban (zárlati teljesítmény biztosítása) 

• Inercia biztosítása 

• Frekvenciaesemény esetén a rendszerstabilitás fenntartásának támogatása 

• Káros szabályozási interakciók (más konverterekkel) megelőzése 
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• Harmonikusok kompenzálása 

• Aszimmetria, feszültségkiegyenlítetlenség kompenzálása 

A jelen cikkben bemutatásra kerülő struktúrák alapmodellek, amelyek jellemzően az első öt pont 

valamelyikét, vagy mindegyikét képesek részben, vagy egészben teljesíteni. Az utolsó három kitétel 

teljesítéséhez minden esetben kiegészítő szabályozásra van szükség. 

2.1. Általános felépítés 

Az 1. ábrán balról haladva láthatók a GFM struktúra alapjelei ( P^* - hatásosteljesítmény-alapjel, 
ω_ref – körfrekvencia-alapjel, Q^* - meddőteljesítmény-alapjel, U_ref – feszültségamplitúdó-
alapjel), valamint mért háromfázisú pillanatnyi mennyiségei (U_pcc – csatlakozási ponti feszültség, 
I_g – hálózat felé folyó áram, I_cv – konverter kimeneti árama). A szabályozás legfelső szintjét a 
külső körben elhelyezkedő hatásosteljesítmény-frekvencia, illetve meddőteljesítmény-feszültség 
szabályozók alkotják. Ezek állítják elő azt a feszültség- és szög-alapjelet, amelyet az inverternek 
követnie kell. A belső (feszültségszabályozó) kör feladata, hogy az alapjelkövetést hatékonyan 
megvalósítsa. Kimenetére a PWM blokk csatlakozik, amely a kapott jelből pulzusszélesség-
modulációval előállított impulzusokkal kapcsolja az inverter félvezetőit. Az inverter kimeneti jeleit a 
nagy felharmonikus tartalom miatt szűrni kell, ezért a körbe (általában passzív) AC szűrő is kerül a 
hálózati csatlakozási pont (PCC) elé. 

 

1. ábra – GFM inverterek általános szabályozási struktúrája [3] 

A grid-forming inverterek legmeghatározóbb eleme a hatásosteljesítmény-frekvencia (külső) 

szabályozó kör, amely a hálózattal való szinkron fenntartásáért, valamint a megfelelő 

teljesítményelosztásért felelős. A szakirodalomban található különböző modellek is elsősorban az e 

körben megvalósított szabályozásuk alapján nyerték elnevezésüket, így a konverter típusokat 

eszerint tárgyaljuk. A továbbiakban [3], [4] alapján és az 1. ábra jelöléseit használva áttekintjük a 

főbb GFM konverter modelleket, amelyek a későbbi szoftveres összehasonlítás tárgyát képezik. 

Ezek közös jellemzője, hogy mind az inverter szabályozásával érik el az elvárt működést, illetve 

többnyire klasszikus szabályozástechnikai megoldásokra építenek. (Léteznek a modern 

irányításelmélet eszközeit kihasználó struktúrák is, melyek túlmutatnak a jelen cikk témáján.) 
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Megjegyzendő, hogy a meddőteljesítmény-feszültség kört a továbbiakban részletesen nem említjük, 

a legtöbb GFM a 2.2-ben bemutatott droop szabályozást alkalmazza. Emellett, ugyan a PWM blokk 

és a kimeneti szűrő előállítása is nagyban befolyásolja a konverterek működését, a munkánk további 

részében ezeket minden modell esetén adottnak tekintjük. 

2.2. Droop szabályozás 

A droop szabályozás a külső szabályozó kör legegyszerűbb megvalósítása, lényegében egy arányos 

szabályozót jelent. A hatásos teljesítmény megváltozása alapján a konverter belső frekvenciáját 

változtatja K_p meredekség szerint: 

𝜔 = 𝜔𝑟𝑒𝑓 + 𝐾𝑝(𝑃∗ − 𝑃) (1) 

𝜃 =
1

𝑠
𝜔 (2) 

ahol 𝑠 a komplex frekvencia jelölése. 

Ez a módszer nagyon hasonló a rendszerszintű szolgáltatásokban megtalálható primer, vagy más 

néven FCR („frequency containment reserve”) szabályozáshoz, leginkább induktív hálózaton 

működik jól (hiszen itt biztosított a P-f, U-Q körök függetlensége). Kis X/R arányú hálózatok esetén 

további kiegészítő elemek lehetnek szükségesek, melyek közül most csak a virtuális impedanciát 

említjük meg. Ez a szabályozóban megvalósított elem képes szoftveresen döntően induktívvá tenni 

a hálózatot. Megjegyzendő, hogy a droop szabályozás inercia szolgáltatására alapvetően nem 

alkalmas, azonban a szakirodalomban a hatásosteljesítmény-mérést általában aluláteresztő taggal 

simítják, ami az inerciához hasonló viselkedést ad a szabályozónak [5]. 

Megjegyezzük továbbá, hogy a szakirodalomban létezik az úgynevezett „power synchronization 

control” (PSC), amely a droop szabályozáshoz hasonlóan működik. Ebben a struktúrában a szöget 

képző integrátort is a szabályozó részeként tekintik. 

2.3. Virtuális szinkron gép modellek 

A villamosenergia-rendszerből kieső szinkron gépek pótlásának egyik lehetősége, ha a helyüket 

átvevő inverteres termelőkben ugyanolyan működési egyenleteket valósítunk meg. Így jöttek létre a 

virtuális szinkron gép modellek, amelyek különböző pontossággal képezik le a szinkron gépeket. Az 

elsőrendű modellek a rotor dinamikáját leképező lengési egyenletet valósítják meg, míg a 

másodrendű modellekben már a gerjesztési egyenlet is szerepel. Léteznek magasabb rendű 

konstrukciók is (pl. VISMA, ötödrendű modell), de a tapasztalat azt mutatja, hogy ezen konverterek 

fölöslegesen bonyolultak, alkalmazásuk nem praktikus. 

2.3.1. Elsőrendű modell 

Az elsőrendű modell egy lehetséges megvalósítását [6] mutatja be, amelyben a lengési egyenletet 

droop szabályozással egészítették ki. Emellett, a konverter alkalmaz meddőteljesítmény-feszültség 

droop-ot, virtuális impedanciát, valamint alsóbbrendű kaszkád szabályozót is. A későbbiekben erre 

a modellre „VSM kaszkád” modellként hivatkozunk. A külső kör egyenletei (az f alsó index 

aluláteresztő szűrővel szűrt jelet jelent): 
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𝜔 =
1

𝑠𝑁
[𝑃∗ − 𝑃 + 𝐾𝑑(𝜔𝑃𝐿𝐿 − 𝜔) + 𝐾𝜔(𝜔𝑟𝑒𝑓 − 𝜔)] (3) 

𝑈∗ = 𝑈𝑟𝑒𝑓 + 𝐾𝑞(𝑄
∗ − 𝑄𝑓) − 𝑍𝑣𝐼𝑔 (4) 

ahol: 

• 𝑁[Ws2] – a virtuális szinkron gép tehetetlensége, 

• 𝜔𝑃𝐿𝐿[𝜔𝑃𝐿𝐿] – a PCC pontra kapcsolt PLL-lel becsült körfrekvencia, 

• 𝐾𝑑 [
W

rad s⁄
] – csillapítás, 

• 𝐾𝜔 [
W

rad s⁄
] – hatásosteljesítmény-frekvencia droop, 

• 𝐾𝑞 [
V

VAr
] – meddőteljesítmény-feszültség droop, 

• 𝑍𝑣[Ω] – virtuális impedancia. 

Ezt a szabályozást [7] részletesen bemutatja. 
Megemlítendő, hogy a PSC modellnek is létezik olyan továbbfejlesztett változata, amely már inercia 

szolgáltatására képes. Ez az „enhanced direct power control” (EDPC). Azonban, ennek a 

konverternek a működése teljes mértékben PLL-en alapul, amely gyenge hálózaton stabilitási 

problémákat okozhat. 

2.3.2. Másodrendű modell 

A másodrendű modell legelterjedtebb megvalósítása az úgynevezett szinkronverter. A konverternek 

több, enyhén eltérő verziója is létezik, melyek közül a továbbiakban a [8]-ban publikált struktúrával 

dolgozunk. A szinkronverterben jellemzően nincs alsóbbrendű szabályozási kör, így a dinamikát 

szinte kizárólag a külső körök szabják meg. Ezek egyenletei: 

𝜔 =
1

𝑠𝐽
[𝑇∗ − 𝑇𝑓 + 𝐷𝑝(𝜔𝑟𝑒𝑓 − 𝜔) − 𝑠𝐷𝑓

𝑇𝑓

𝛹𝑓
] (5) 

𝛹 =
1

𝑠𝐾
[𝑄∗ − 𝑄𝑓 + 𝐷𝑞(𝑈𝑟𝑒𝑓 − 𝑈𝑓)] (6) 

𝑃 = 𝑇𝜔𝑛, 𝑈𝑐𝑣
∗ = 𝛹𝜔 (7) 

ahol: 

• 𝐽[Nms2] – a virtuális szinkron gép tehetetlensége, 

• 𝐷𝑝 [
Nm

rad s⁄
] – hatásosteljesítmény-frekvencia droop, 

• 𝐷𝑓 [
Nms

A
] – előrecsatoló ág csillapítása, 

• 𝐷𝑞 [
VAr

V
] – meddőteljesítmény-feszültség droop, 

• 𝐾 [
VAr

V
] – integrátor erősítése, 
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• 𝜔𝑛 [
rad

s
] – névleges körfrekvencia. 

Dinamikai viselkedését tekintve a szinkronverterrel ekvivalens a „synchronous power control” (SPC) 

modell. Ebben a szabályozó egy kéttárolós lengőtagként került megvalósításra, amelynek 

paraméterei azonban nehezebben hangolhatók, mint a szinkronverteré. 

2.4. Virtual oscillator control (VOC) 

A VOC egy nemlineáris szabályozási eljárás, ami a rezgőkörök dinamikájára épít. Pontosabban, a 

szabályozó körben egy virtuális LC rezgőkör van megvalósítva, amelynek feszültsége szolgáltatja a 

PWM blokk bemenetét. A szabályozás nagy előnye, hogy a hálózaton elhelyezett konverterek a 

virtuális rezgőköreik közötti csatolás miatt képesek egymással szinkron működésbe lépni bármilyen 

kiegészítő kommunikáció nélkül. A működés egyenletei [9]: 

𝑠𝜃 = 𝜔𝑛 −
𝜅𝑣𝜅𝑖

3𝐶𝑈𝑐𝑣
2

((𝑃 − 𝑃∗) sin𝜑 − (𝑄 − 𝑄∗) cos 𝜑) (8) 

𝑠𝑈𝑐𝑣 =
𝜉

𝜅𝑣
2
𝑈𝑐𝑣(2𝑈𝑛

2 − 2𝑈𝑐𝑣
2 ) −

𝜅𝑣𝜅𝑖

3𝐶𝑈𝑐𝑣
((𝑄 − 𝑄∗) sin 𝜑 + (𝑃 − 𝑃∗) cos 𝜑) (9) 

ahol, 

• 𝑈𝑛[V] – névleges RMS fázisfeszültség, 

• 𝑈𝑐𝑣[V] – inverter kapcsain kiadott RMS fázisfeszültség, 

• 𝜅𝑣 [
V

V
] – a moduláló jelet előállító szorzó, 

• 𝜅𝑖 [
A

A
] – árammérés skálázó faktor, 

• 𝜑[rad] – állítható szög paraméter a droop kifejezések meghatározására, 

• 𝜉 [
1

Vs2] – konvergencia sebessége állandósult állapothoz. 

A VOC működésének jellemzéséhez válasszuk a szabad φ paraméter értékét π/2-nek és fejezzük 

ki a (8)-(9) egyenletek állandósult állapotbeli alakjából a teljesítményeket: 

𝑃 =
3𝐶𝑈𝑐𝑣

2

𝜅𝑣𝜅𝑖

(𝜔𝑛 − 𝜔) + 𝑃∗ (10) 

𝑄 =
3𝐶𝜉

𝜅𝑣
3𝜅𝑖

𝑈𝑐𝑣
2 (2𝑈𝑛

2 − 2𝑈𝑐𝑣
2 ) + 𝑄∗ (11) 

(10)-(11) összefüggésekből látható, hogy a VOC modell a felépítéséből adódóan képes a 

termelőegységek között teljesítmények megosztására. A hatásos teljesítmény esetén, amennyiben 

a kapcsokon mérhető feszültséget állandónak tekintjük, droop-szerű arányos viselkedés 

tapasztalható. Ezzel szemben a meddő teljesítmény a feszültség negyedik hatványával arányos, 

amely azonban [9] alapján jól közelíthető lineáris összefüggéssel. Ez a közelítés a (11) feszültség 

szerinti differenciálásával érhető el. Továbbá, feltételezzük, hogy az adott munkapontban mért 
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feszültség megegyezik a névleges értékkel. Így a meddőteljesítmény-feszültség droop kifejezésére 

a következő egyenlet adódik: 

𝑑𝑄

𝑑𝑈𝑐𝑣
|
𝑈𝑐𝑣=𝑈𝑐𝑣,0

=
3𝐶𝜉

𝜅𝑣
3𝜅𝑖

(4𝑈𝑛
2𝑈𝑐𝑣,0 − 8𝑈𝑐𝑣,0

3 ) (12) 

𝑄 ≈
𝑑𝑄

𝑑𝑈𝑐𝑣
|
𝑈𝑐𝑣,0=𝑈𝑛

(𝑈𝑐𝑣 − 𝑈𝑛) + 𝑄∗ =
12𝐶𝜉

𝜅𝑣
3𝜅𝑖

(𝑈𝑛 − 𝑈𝑐𝑣) + 𝑄∗ (13) 

3. MODELLEK HANGOLÁSA 

A GFM modellek összehasonlításának elvégzéséhez olyan paraméterkészletet szükséges 

beállítani, ami biztosítja a modellek hasonló statikus, illetve amennyiben lehetséges, dinamikus 

viselkedését. Mivel a modellekben eltérő a szabad paraméterek száma, ezért pontos egyezés 

általában nem elérhető. Az alábbiakban röviden összefoglalunk egy lehetséges algoritmust a 

hangolás elvégzésére, ennél részletesebb leírást ad a VSM kaszkád és a szinkronverter modell 

esetére a [10] irodalom. 

Első lépésként egyeztessük a modelleket állandósult állapotban, azaz tekintsük a leíró 

differenciálegyenletek idő szerinti deriváltjait nullaként. Ebből következik, hogy az azonos 

munkapont kialakulásához az egyes konverterek droop szabályozóit szükséges egyforma értékűre 

beállítani. A VOC esetén (10) és (13) ad erre kifejezést, míg a többi modellben létezik dedikált 

paraméter ehhez a szabályozáshoz. Megjegyzendő, hogy a droop és a VSM kaszkád modell esetén 

a virtuális impedancia módosít az eredő arányossági tényezőn. Ennek részletesebb magyarázata 

szintén szerepel [10]-ben. 

A dinamikus viselkedést jó közelítéssel vizsgálhatjuk linearizált, úgynevezett kisjelű modellek 

segítségével. Az ilyen lineáris rendszereknek felírható rendszermátrixa, amelynek sajátértékei a 

modell pólusait adják. Ezek a pólusok különböző bemenetekre különböző mértékben gerjeszthetők, 

így általában numerikus módszerek segítségével (bizonyos esetekben analitikusan is) 

megkülönböztethetők a P-f, illetve az U-Q szabályozókhoz tartozó pólusok. Amennyiben ezen 

pólusok a különböző modellekben azonos értéket vesznek fel, a szabályozások dinamikája 

megegyezik. 

A droop karakterisztika beállítására általában rendszerirányító által javasolt érték alapján történik, 

míg a dinamikus viselkedésre egyelőre nincs konkrét előírás. A jelen cikk vizsgálataiban a [9] alapján 

behangolt VOC modellt tekintjük alapnak, ehhez hangoljuk a GFM konvertereket. 

4. EREDMÉNYEK 

A GFM konverterek működésének bemutatására, és jellemzőik összehasonlítására 

MATLAB/Simulink környezetben végeztünk szimulációkat. A szimulációk kiterjednek a P-f és U-Q 

körök tesztelésére, valamint egy háromfázisú zárlat hatásainak rövid elemzésére. A vizsgálati 

elrendezés megfelel az 1. ábra modelljének, ahol a névleges feszültség 400 V (vonali effektív érték), 

a hálózat erőssége közelítőleg 285 kVA, az R/X arány pedig 3,5. Fontos megjegyezni, hogy a 
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bemutatott szimulációk során az invertereket 15 kVA teljesítményűnek feltételezzük, azonban az 

egységeket nem láttuk el az ipari egységekben megtalálható védelmekkel. Illetve, a mögöttes DC 

forrásuk végtelen forrásnak tekinthető. Emiatt, a zárlatos hálózati esetben olyan 

teljesítményáramlások mérhetők a hálózaton, ami a valóságban nem fordulhatna elő. Azonban a 

szimulációk során nem célunk a működés pontos leképezése, csak a konverter viselkedésének 

kvalitatív vizsgálata. 

4.1. Hatásosteljesítmény–frekvencia kör vizsgálata 

Az összehangolt GFM konverterek P-f szabályozó dinamikáját 5 kW ugrásszerű alapjelváltozásra, 

valamint 0,2 Hz frekvenciacsökkenésre vizsgáltuk. Ezen külső jelek hatására a modellek a 2. ábrán 

látható választ adták. 

 

2. ábra – A vizsgált GFM modellek válasza hatásosteljesítmény-alapjelugrásra (0,5 s), illetve 

frekvenciacsökkenésre (3,5 s) 

Ahogy már korábban említettük, a viszonyítási alapot a VOC modell képzi, melynek kiadott hatásos 

teljesítményét lila szín jelöli. A szabályozó egytárolós tagnak megfelelő viselkedést mutat, ami az 

egyszerű droop modellről (kék) is elmondható. A VOC képes kisebb időállandóval követni az 

ugrásszerű gerjesztéseket, ezért egy gyorsabb alternatívája lehet az egyszerű droop 

szabályozásnak. Azonban, amennyiben a droop konstans specifikációban adott, a VOC hangolása 

lényegesen nehezebb, a kiadódó paraméterek pedig jelentősen befolyásolják a szabályozó 

dinamikáját. 
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A virtuális szinkron gép modellek (sárga és piros) az egyszerű droop szabályozónál kisebb 

időállandóval képesek szabályozni, de a VOC sebességét nem érik el. A válaszjel lefutását tekintve, 

alapjelugrásra csak a VSM kaszkád modell csillapítása közelíti meg az 1 értéket, a szinkronverter 

válaszában mind fel, mind le irányban túllövés tapasztalható. A frekvenciaváltozásra mindkét modell 

láthatóan kéttárolós lengőtagként viselkedik, ami a virtuális inerciának köszönhető. 

4.2. Meddőteljesítmény–feszültség kör vizsgálata 

A P-f szabályozóhoz hasonlóan, az U-Q kör dinamikáját 5 kVAr ugrásszerű alapjelváltozásra, 

valamint 5% feszültségnövekedésre vizsgáltuk. Ezen külső jelek hatására a modellek a 3. ábrán 

látható választ adták. 

 

3. ábra – A vizsgált GFM modellek válasza a meddőteljesítmény-alapjelugrásra (0,5 s), illetve a 

feszültségnövekedésre (3,5 s) 

A 3. ábrán látható, hogy az egyeztetett droop konstansok ellenére a modellek eltérő kiadott meddő 

teljesítménnyel reagálnak mind az alapjelváltozásra, mind a feszültségváltozásra. A droop (kék), és 

a VSM kaszkád (piros) konverter U-Q köre megegyezik, mindkettő működését egyforma értékű 

virtuális impedancia befolyásolja. Ennek hatására az effektív meddő droop értéke kisebb lesz, ebből 

adódik az eltérés. A VOC (lila) és a szinkronverter (sárga) modellek meddő teljesítménye szintén 

eltér, amelynek magyarázata a különböző mérési pontokra értelmezett droop szabályozás. A (6) és 

(13) egyenleteket összehasonlítva is látható, hogy a szinkronverter a PCC pont méréseiből dolgozik, 

míg a VOC az inverter kapcsain kiadandó (számolt, nem mért) feszültségjel alapján működik. A két 

pont közötti szűrő mind a feszültség , mind a meddőteljesítmény viszonyokat olyan mértékben 

változtatja meg, hogy a konverterek válasza közötti eltérés közelítőleg 1:2 arányúnak adódik. 
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A modellek dinamikáját megvizsgálva látható, hogy egytárolós viselkedést most csak a VOC 

tanúsított. A másik három modell beállása kéttárolós jellegű, és időállandóban is elmarad a VOC 

szabályozójától. 

4.3. Zárlati áthidalóképesség 

A 2. fejezetben már említettük, hogy a GFM konverterekkel szemben is elvárás a zárlati 

áthidalóképesség biztosítása. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a hálózaton mérhető jelek bizonyos 

korlátokon belül maradnak, az inverter nem kapcsolódhat le a hálózati táppontról. Sőt, sok esetben 

a tranziens állapotban előírt szolgáltatásokat (általában teljesítmény betáplálás) kell teljesíteniük. 

Azt is megállapítottuk, hogy a jelen cikkben vizsgált konverterek alapmodellek, azaz nincsenek külön 

felkészítve a zárlatok tűrésére, speciális szolgáltatások nyújtására. Az alfejezet célja, hogy 

bemutassa a GFM modellekből adódó teljesítményáramlásokat úgy, hogy a konverter működését 

nem befolyásolja egyéb kiegészítő szabályozó. 

A szimulációban két másodpercre háromfázisú zárlatot képeztünk az inverter és a végtelen hálózati 

táppont között félúton. A konverterek hatásos teljesítményét a 4. ábra mutatja, ahol a függőleges 

(hatásos teljesítmény) tengelyek felbontása eltérő. 

A 4. ábra alapján elmondható, hogy a droop és a VSM kaszkád modellek hasonlóan reagálnak a 

zárlatra. A szabályozóban alkalmazott virtuális impedancia korlátozza a zárlati áramukat, ami által 

egy kisebb teljesítményű, kvázistacioner lengő állapotba kerülnek. A szinkronverterben semmilyen 

áramkorlát nincs, így a stabilitásvesztés következtében az egység teljesítménye elszáll, a 

valóságban ez a zárlat lekapcsolással járna. A VOC konverter tranziens viselkedésében nagy 

teljesítménytüskéket tapasztalhatunk, azonban a zárlat alatt a modell közelítőleg nullára 

szabályozza vissza a betáplált teljesítményt. A hiba hárítása után az összes modell képes újra 

szinkronozódni a hálózatra, és továbbra is az előírt teljesítményalapjelet követni. 

A VSM kaszkád és a szinkronverter modellek a szinkron gép lengési egyenletét valósítják meg, ezért 

a zárlati viselkedésük is hasonló, a klasszikus szögstabilitási görbe érvényes a konverterekre nézve. 

Eszerint, amennyiben az átviteli út impedanciája nagy, illetve a mechanikai teljesítmény 

(invertereknél ez az alapjelnek feleltethető meg) kicsi, úgy a stabilitás könnyebben marad fenn. Ezt 

a jelenséget szemlélteti az 5. ábra, ahol ugyanazon zárlat mellett a VSM kaszkád konverter 

működését hasonlítjuk össze 15 kW (kék) és 5 kW (piros) alapjelekre. 

Az 5. ábrán látható, hogy ezúttal a szabályozó nem a stabilitás határán működik, az inverter kimeneti 

teljesítménye egy, az alapjelnél kisebb értéken állandósul. Ugyanezt a kísérletet a szinkronverterrel 

elvégezve azonban továbbra is instabil üzemet kapunk. Ennek oka, hogy az átviteli út 

impedanciájához a virtuális impedancia is hozzáadódik, ami a szinkronverter esetén nincs jelen. 

Ezek alapján tehát a zárlat alatti üzem megtartására jó módszer lehet a referenciajel gyors 

csökkentése, valamint a virtuális impedancia (esetleg adaptívan változtatható) alkalmazása. 

Megjegyzendő, hogy a zárlat alatti működést egy egyszerűbb áramkorlát is elősegítheti. Ekkor 

azonban a GFM konverter kimenete jellegre áramgenerátorossá változik. Így összességében a 

zárlat alatti viselkedése inkább GFL konverterként fogható fel. 



XII. Mechwart András Ifjúsági Találkozó 2022  

 

87 

 

4. ábra – GFM modellek kiadott hatásos teljesítményének elméleti értéke 15 kW alapjel mellett, háromfázisú 

zárlat alatt: a) droop, b) VSM kaszkád, c) szinkronverter, d) VOC 
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5. ábra – A VSM kaszkád konverter zárlat alatti viselkedése különböző hatásosteljesítmény-alapjelek mellett 

5. ÖSSZEFOGLALÁS 

Jelen cikkben a bemutattuk a grid-forming inverterek koncepcióját, melyek elterjedése várhatóan 

hozzájárul a villamosenergia-rendszer stabilitásának fenntartásához. A főbb konverter típusokról a 

nemzetközi szakirodalomra támaszkodva adtunk leírást, ismertettük azok meghatározó működési 

egyenleteit, és a VOC esetén származtattuk az ebből adódó droop kifejezéseket. A GFM modellek 

összehasonlításához egyeztettük a droop konstansokat, valamint az egyes szabályozó körök 

dinamikáját meghatározó pólusokat is hasonló értékűre választottuk a kisjelű modelljeik alapján. 

Szimulációk segítségével először bemutattuk a modellek teljesítményalapjelekre, valamint külső 

frekvencia- és feszültségváltozásra adott válaszát. Ezek alapján kijelenthető, hogy a VOC modell 

egytárolós jelleggel, és kis időállandóval képes működni, amely megfelelő körülmények között képes 

lehet a klasszikus droop szabályozás kiváltására. Az alapmodell azonban nem képes virtuális 

inerciát szolgáltatni, így a valamivel lassabb virtuális szinkron gép modelleknek továbbra is van 

létjogosultsága. Végül, a konverterek zárlat alatti viselkedését elemeztük. A VOC a szabályozó 

felépítéséből adódóan nulla közeli teljesítményt táplál a hálózatra, ami nem teszi lehetővé a zárlat 

alatti hálózattámogató funkciók fenntartását. Ezzel szemben, a többi modell instabil állapotba kerül, 

amelyet azonban virtuális impedancia segítségével, vagy a referenciajel megváltoztatásával 

könnyen stabilizálni lehet. 

Munkánk további részében egy ötödik GFM megoldást, az úgynevezett matching control-t is 

vizsgálni fogjuk, melynek a lényegi szabályozása nem az invertert, hanem az általában „előtte” 

megtalálható DC/DC konvertert vezérli. Az öt modell működésének elemzését a fentiek mellett 

aszimmetriával és felharmonikusokkal terhelt környezetben is elvégezzük. Célunk egy olyan 
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összehasonlító elemzés készítése, amely alapján egy adott alkalmazásra könnyen kiválasztható a 

megfelelő GFM konverter típus. 
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Virtuális oszcillátor alapú inverter 
szabályozás 

Absztrakt – Az átalakuló villamosenergia-rendszerben várhatóan fontos szerepe lesz 

az olyan mikrogrideknek, melyek képesek hálózatra kapcsolódva és szigetüzemben is 

megbízhatóan üzemelni. Szigetbe kerüléskor a mikrogrid elveszíti a hálózat nyújtotta 

frekvencia- és feszültségstabilitást, így igény van olyan úgynevezett grid-forming 

inverterekre, melyek kommunikációmentes feszültségszabályozást és szinkronizációt 

képesek megvalósítani a lokális hálózaton (például droop-szabályozás segítségével). 

Erre kínál egy lehetséges megoldást a virtuális oszcillátor alapú szabályozás 

(továbbiakban: VOC).  

A VOC gyengén nemlineáris oszcillátorok működésén alapszik, melyet digitális 

formában, mikrokontrollerek segítségével valósítunk meg. A nemzetközi irodalomban 

fellelhető alapmodellek közül mi az Andronov-Hopf (AHO) típusú szabályozással 

foglalkoztunk, mert ez felülmúlja a korábbi megoldásokat. Jelen munka célja 

bemutatni, hogy miként képesek csatolt rezgőkörök biztosítani a szigetüzemi 

szinkronizációt és stabilitást, továbbá bemutatni a működést szoftveres és hardveres 

környezetben végzett szimulációk keretében. 

Abstract – Microgrids that can operate reliably both in grid-connected and in islanded 

operation are expected to play an important role in the future. When electrically isolated from 

the rest of the grid, the microgrid loses the frequency and voltage stability provided by the 

network, so there is a need for so-called grid-forming inverters that can implement 

communication-free voltage regulation and synchronization on the local network (for 

example, with the help of droop). Virtual oscillator-based control (hereinafter VOC) offers a 

possible solution for this. The VOC is based on the operation of weakly nonlinear oscillators, 

which are implemented in digital form with the help of microcontrollers. We studied the 

control method based on the Andronov-Hopf Oscillator(AHO), because it is superior to 

previous solutions. The purpose of this work is to demonstrate how coupled oscillatory 

circuits can ensure the synchronization and stability of islanded operation, and to 

demonstrate the operation in the context of simulations carried out in software and hardware 

environment. 

Címszavak: inverter, virtuális oszcillátor, szabályozástechnika 

1. BEVEZETÉS 

A teljesítményátalakítóknak kulcs szerepük van az energiaátvitelben AC microgridek (MG) esetén. 

Az MG egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy képes legyen megbízhatóan üzemelni hálózatra 

csatlakozva és szigetüzemben is. Szigetüzembe kerüléskor az MG elveszíti a mögöttes hálózat 
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nyújtotta feszültség és frekvencia stabilitást, ennek következtében az aktuális termelés és terhelés 

kiegyensúlyozása során aszinkron feszültségállapotok jöhetnek létre, ami az újra szinkronizáció 

pillanatában súlyos hibákat eredményezhet. 

A digitális vezérlés fejlődésével lehetőség adódik ezen invertereket vezérelhető 

feszültségforrásokként alkalmazni. Többinverteres rendszer szabályozásának tervezésekor fontos 

szempont a kommunikáció minimalizálása az egyes termelőegységek között, a rendszer 

stabilitásának fenntartása változó terhelési viszonyok esetén is, a feszültség és frekvencia 

szabályozása és az inverterek közötti terhelésmegosztás biztosítása. 

A virtuális oszcillátor alapú szabályozás a párhuzamosan kapcsolt inverterek szabályozását a csatolt 

rezgőkörök elvén közelíti meg. Az inverterek mindegyikét egy-egy mikrokontrollerben megvalósított 

szabályozó tag vezérli, amit úgy alakítunk ki, hogy nemlineáris oszcillátorok dinamikáját emulálják. 

Kezdetben Van der Pol típusú oszcillátort alkalmaztak [1], ez viszont nagy mennyiségű harmonikus 

tartalmat injektált a hálózatba, amin csak a tranziens viselkedés lassításával lehetett javítani. A 

témában úttörőnek számít az Andronov-Hopf bifurkációs elméleten alapúló szabályozás, ami több 

ponton is megoldást kínál a korábbi modelleknél felmerülő problémákra[2].  

2. ANDRONOV-HOPF OSZCILLÁTOR ALAPÚ VOC 

Ebben a fejezetben [2] alapján bemutatjuk a grid-forming szabályozó felépítését. 

Elméleti modell 

Kiindulásképpen tekintsük a harmonikus oszcillátor egyenleteit. (1)-ben x_1 és x_2 állapotváltozókat, 

ω_nom a rezonancia frekvenciát jelöli.  

[
𝑥1̇

𝑥2̇
] = [

0 −𝜔𝑛𝑜𝑚

𝜔𝑛𝑜𝑚 0
] [

𝑥1

𝑥2
] (1) 

Jelen esetben a harmonikus oszcillátor fizikailag egy veszteségmentes LC taggal képzelhető el, ami 

a kezdeti értékeknek megfelelő amplitúdóval oszcillál. Ezt a rendszert bővítjük egy olyan nemlineáris 

taggal, amivel lehetőségünk adódik beállítani az oszcilláció amplitúdóját. 

[
𝑥1̇

𝑥2̇
] = [

𝜉(2𝑋𝑛𝑜𝑚
2 − ‖𝑥‖2) −𝜔𝑛𝑜𝑚

𝜔𝑛𝑜𝑚 𝜉(2𝑋𝑛𝑜𝑚
2 − ‖𝑥‖2)

] [
𝑥1

𝑥2
] (2) 

Ez a dinamikus modell X_nom effektív értékű oszcillációt mutat, ahol X_nom tetszőlegesen 

megválasztható. A vezérlés során ennek az értékét 1-nek választjuk, így a vezérlés viszonylagos 

egységben értelmezhető. A rendszer mindig stabil periodikus oszcillációhoz, úgynevezett 

határciklushoz tart, kezdeti állapottól függetlenül (1. ábra). A konvergencia sebessége ξ segítségével 

hangolható. 
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1. ábra: Határciklus kialakulása különböző kezdeti értékek esetén 

A vezérlés áramköri reprezentációját a 2. ábra szemlélteti. Az inverter vezérlést egy LC rezgőkör 

alkotja, ω_nom névleges körfrekvenciával: 

𝜔𝑛𝑜𝑚 =
1

√𝐿𝐶
= 2𝜋50

rad

s
   (3) 

 

2. ábra: Az Andronov-Hopf oszcillátor felépítése 

A rendszer állapotváltozói, a kondenzátor feszültsége (u_C  ) és a tekercs árama (i_L), ortogonális 

jelek. Ahhoz, hogy az állapotváltozók azonos (jelen esetben feszültség) dimenziójúak legyenek, 

szükség van a tekercs áramának átskálázására (4)-ban kifejtett karakterisztikus impedanciával. 

𝜀 = √
𝐿

𝐶
 (4) 
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𝑥12 = [𝑥1, 𝑥2] = [𝑢𝐶 , 𝜀𝑖𝐿] (5) 

A v_m és i_m állapotfüggő vezérelt források, melyeket az állapotváltozók (6) és (7) alapján 

vezérelnek. Ezek a források úgy nyelnek el vagy szabadítanak fel energiát, hogy az oszcilláció 

periodikus szinusz jelének csúcsértéke √2X_nom értékhez tartson aszimptotikusan. X_nom értéke 

tetszőlegesen megválasztható. 

𝑣𝑚 =
𝜉

𝜔𝑛𝑜𝑚

(2𝑋𝑛𝑜𝑚
2 − ‖𝑥12‖

2)𝑥2 (6) 

𝑖𝑚  =
𝜉

𝜀𝜔𝑛𝑜𝑚

(2𝑋𝑛𝑜𝑚
2 − ‖𝑥12‖

2)𝑥1 (7) 

x_12 vektort egy pozitív skalár számmal (κ_v) szorozva generáljuk az inverter feszültségvezérlő jelét 

(8)-ben, ennek értéke a kívánt hálózati feszültségértékkel egyezik meg. Inverz Clarke transzformáció 

segítségével a két ortogonális jelből háromfázisú feszültségvezérlő jelet képezünk. Ezt a v_abc jelet 

a DC forrásfeszültség felével leosztva adódik a PWM referencia jele.  

𝜅𝑣𝑥12
𝑇 = [

𝑣𝛼

𝑣𝛽
] = 𝑣𝛼𝛽 

𝜅𝑣𝑋𝑛𝑜𝑚 = 𝑉𝑛𝑜𝑚 

A vezérlés bemeneti jele a szűrő hálózat oldali impedanciáján folyó háromfázisú i_abc áramjel. Az 

áram jelet Clarke transzformációval az αβ-síkon képezzük le. Az i_αβ jelet (10) szerint elforgatjuk. A 

forgató vektorban található φ szög meghatározza a feszültség amplitúdó és frekvencia viszonyát a 

hatásos és meddő teljesítményhez. A mért jeleket κ_i   skalár számmal skálázzuk, ennek értékét az 

inverter névleges teljesítménye szabja meg, ez hozzájárul, hogy a párhuzamosan kapcsolt 

inverterek egymást között megosszák a terhelés áramát. 

𝑢 = [
𝑢1

𝑢2
] = 𝜅𝑖 [

𝑐𝑜𝑠𝜑 −𝑠𝑖𝑛𝜑
𝑠𝑖𝑛𝜑 𝑐𝑜𝑠𝜑

] 𝑖𝛼𝛽 (8) 

Az így kapott u vektor első eleme egy vezérelt áramforrást, a második eleme egy vezérelt 

feszültségforrást szabályoz. Ezek a források szolgáltatnak információt a hálózat aktuális állapotáról 

a vezérlő áramkörben. 

Dinamikus egyenletek 
A rendszer két állapotváltozóját kifejezve tudjuk jellemezni a dinamikus viselkedést (11)-(12). 

𝐶
𝑑𝑣𝐶

𝑑𝑡
= −𝑖𝐿 +

𝜉

𝜀𝜔𝑛𝑜𝑚

(2𝑋𝑛𝑜𝑚
2 − ‖𝑥12‖

2)𝑥1 − 𝑢1 (9) 

𝐿
𝑑𝑖𝐿
𝑑𝑡

= 𝑣𝐶 +
𝜉

𝜔𝑛𝑜𝑚

(2𝑋𝑛𝑜𝑚
2 − ‖𝑥12‖

2)𝑥2 − 𝜀𝑢2 (10) 

Az egyenletek bal oldala és jobb oldalának első tagja egy harmonikus oszcillátor dinamikáját írják le. 

A jobb oldal középső tagja tart egyensúlyt az oszcillátor beállított amplitúdója (X_nom) és az aktuális 

amplitúdó (‖x_12 ‖^2) között. (2) és (12) alapján felírható a dinamikus modell v_αβ-ra: 
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[
𝑣�̇�

𝑣�̇�
] =

[
 
 
 
 
𝜉

𝜅𝑣
2
(2𝑉𝑛𝑜𝑚

2 − ‖𝑣𝛼𝛽‖
2
) −𝜔𝑛𝑜𝑚

𝜔𝑛𝑜𝑚

𝜉

𝜅𝑣
2
(2𝑉𝑛𝑜𝑚

2 − ‖𝑣𝛼𝛽‖
2
)
]
 
 
 
 

[
𝑣𝛼

𝑣𝛽
]

−
𝜅𝑣𝜅𝑖

𝐶
[
𝑐𝑜𝑠𝜑 −𝑠𝑖𝑛𝜑
𝑠𝑖𝑛𝜑 𝑐𝑜𝑠𝜑

] [
𝑖𝛼
𝑖𝛽

] 

(11) 

A szabályozás képes stabilan reagálni külsőleg állítható hatásos- és meddőteljesítmény-alapjelekre. 

Ekkor a mért áramból kell kivonni az alapjeleknek megfelelő áramértéket, ezeket a (14)-ban csillag 

jelöli. 

𝑢 = [
𝑢1

𝑢2
] = 𝜅𝑖 [

𝑐𝑜𝑠𝜑 −𝑠𝑖𝑛𝜑
𝑠𝑖𝑛𝜑 𝑐𝑜𝑠𝜑

] (𝑖𝛼𝛽 − 𝑖𝛼𝛽
∗ ) (12) 

Az teljesítmény-alapjelekből áram alapjeleket a szabályozás kimenetén adódó ortogonális jelek 

segítségével határozzuk meg, nincs szükség feszültségmérésre a PCC ponton. Egyben ez azt is 

jelenti, hogy a teljesítmény számításakor a konverter által a szűrő felé leadott teljesítménnyel 

számolunk. Ez hatásos teljesítmény esetén nem jelent lényeges különbséget a PCC ponton a 

hálózat felé áramló teljesítményhez képest, viszont meddő teljesítmény esetén figyelembe kell venni 

a kondenzátor felé áramló meddő teljesítményt, ami már számottevő. 

[
𝑖𝛼
∗

𝑖𝛽
∗ ] =

2

3‖𝑣𝛼𝛽‖
2 [

𝑣𝛼 𝑣𝛽

𝑣𝛽 −𝑣𝛼
] [

𝑃∗

𝑄∗]  (13) 

Ezzel kiegészül a teljes dinamikus modell, (13) is: 

[
𝑣�̇�

𝑣�̇�
] =

[
 
 
 
 
𝜉

𝜅𝑣
2
(2𝑉𝑛𝑜𝑚

2 − ‖𝑣𝛼𝛽‖
2
) −𝜔𝑛𝑜𝑚

𝜔𝑛𝑜𝑚

𝜉

𝜅𝑣
2
(2𝑉𝑛𝑜𝑚

2 − ‖𝑣𝛼𝛽‖
2
)
]
 
 
 
 

[
𝑣𝛼

𝑣𝛽
]

−
𝜅𝑣𝜅𝑖

𝐶
[
𝑐𝑜𝑠𝜑 −𝑠𝑖𝑛𝜑
𝑠𝑖𝑛𝜑 𝑐𝑜𝑠𝜑

] [
𝑖𝛼 − 𝑖𝛼

∗

𝑖𝛽 − 𝑖𝛽
∗ ] 

(14) 

(16)-ból leolvasható, hogy a rendszer dinamikáját miként befolyásolja az aktuálisan mért és a 
referencia hatásos és meddőteljesítmények különbsége. 

3. KISJELŰ ANALÍZIS 

Ebben a fejezetben először bemutatjuk a vizsgálathoz használt áramköri modellt, majd a modellt 

leíró differenciálegyenleteket, legvégül pedig elvégezzük a stabilitásvizsgálatot. 

A kisjelű analízishez használt áramköri modellt mutatja a 4. ábra. R_f, L_f és C_f az inverter kimeneti 

szűrőjének komponensei, amíg L_g és R_g annak a hálózatnak a komponenseit jelképezik 

koncentráltan, amire a készülék kapcsolódik hálózati üzemben. A konverter kapcsain mérhető 

feszültséget V_cv, az szűrő kapacitásán mérhető feszültséget V_pcc, a hálózat feszültségét pedig 

V_g jelöli. 
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3. ábra: a vizsgált hálózat modellje 

A feszültségeket és áramokat az inverter feszültséghez rögzített szinkron forgó 

koordinátarendszerben vizsgáljuk. Az áramok és feszültségek (u_d+ju_q) alakban írhatók fel, az 

inverter feszültségvektornak csak d irányú komponense van.  

3.1. A vezérlés differenciálegyenletei 

Kiindulásként tekintsük az oszcillátor dinamikus viselkedését leíró egyenletpárt (2). A vezérlés 

kimeneteként szolgálaló Vαβ felírható polárkoordináta rendszerben (17) és (18). 

𝑉𝑐�̂� = √𝑣𝛼
2 + 𝑣𝛽

2 (15) 

𝜃𝑐𝑣 = arctan (
𝑣𝛽

𝑣𝛼
) (16) 

Így a konverter feszültség és fázisszög dinamikáját leíró egyenletek már (19) és (20) szerint 

felírhatóak. 

𝑉𝑐𝑣̇ =
𝑣𝛼𝑣�̇� + 𝑣𝛽𝑣�̇�

2𝑉𝑐𝑣
=

𝜉

𝜅𝑣
2
𝑉𝑐𝑣(2𝑉𝑛𝑜𝑚

2 − 2𝑉𝑐𝑣
2) −

𝜅𝑣𝜅𝑖

3𝐶𝑉𝑐𝑣
(𝑄 − 𝑄𝑟𝑒𝑓) (17) 

𝜃𝑐𝑣
̇ = 𝜔𝑐𝑣 =

𝑣𝛼𝑣�̇� − 𝑣𝛽𝑣�̇�

2𝑉𝑐𝑣2
= 𝜔𝑛𝑜𝑚 −

𝜅𝑣𝜅𝑖

3𝐶𝑉𝑐𝑣2
(𝑃 − 𝑃𝑟𝑒𝑓) (18) 

A stabilitásvizsgálattal az inverter hálózati üzemének vizsgálata is célunk, ezért az inverter 
feszültségének szöghelyzete helyett a terhelési szöget tekintjük állapotváltozónak[3], amit  
θ_t=θ_i-θ_g szerint definiálunk. Ezáltal a második vezérlési állapotegyenlet módosul (21). 

𝜃�̇� = 𝜔𝑛𝑜𝑚 − 𝜔𝑔 −
𝜅𝑣𝜅𝑖

3𝐶𝑉𝑐𝑣
2
(𝑃 − 𝑃𝑟𝑒𝑓) (19) 

3.2. A hálózat differenciálegyenletei  

Az 3. ábra bal oldalán az inverter és a PCC pont közötti hurokra felírható egyenlet (22). Az 

egyenletben minden változó dq komponensekre bontható egy olyan koordináta rendszerben, amely 

pillanatnyi szöge jρ. Az egyenletben a tekercs áram kifejezéséből adódóan a szög deriváltja is 

szerepel, ami a forgó rendszer szögsebességével egyenlő. Az egyenlet átalakítását tovább nem 

részletezve adódik (23). 
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𝑉𝑝𝑐𝑐 − 𝑅𝑓𝑖𝑐𝑣 − 𝐿𝑓

𝑑𝑖𝑐𝑣
𝑑𝑡

− 𝑉𝑐𝑣 = 0 (20) 

Az állapotegyenlet kifejezéséhez az egyenletet i_cv állapotváltozóra rendezzük. 

𝑑

𝑑𝑡
𝑖𝑐𝑣 =

1

𝐿𝑓
𝑉𝑐𝑣 −

1

𝐿𝑓
𝑉𝑝𝑐𝑐 − (

𝑅𝑓

𝐿𝑓
+ 𝑗𝜔𝑑) 𝑖𝑐𝑣 (21) 

A rendszernek még két másik állapotváltozója van: a kondenzátor feszültsége és a hálózati 

impedancia árama. A differenciálegyenletek felírásához a PCC pontra csomóponti egyenletet (24) 

és a 3. ábra jobb oldalára, a hálózati oldalon hurokegyenletet (25) kell felírni.  

𝑑

𝑑𝑡
𝑉𝑝𝑐𝑐 =

1

𝐶𝑓
𝑖𝑐𝑣 −

1

𝐶𝑓
𝑖𝑔 − 𝑗𝜔𝑑𝑉𝑝𝑐𝑐 (22) 

𝑑

𝑑𝑡
𝑖𝑔 =

1

𝐿𝑔
𝑉𝑝𝑐𝑐 −

1

𝐿𝑔
𝑉𝑔 − (

𝑅𝑔

𝐿𝑔
+ 𝑗𝜔𝑑) 𝑖𝑔 (23) 

3.3. Stabilitásvizsgálat 

A hálózati állapotegyenletek mindegyike szétbontható az állapotváltozó d és q irányú 

komponensének kifejezésére, így a rendszernek, a vezérlés változóival együtt, 8 darab 

állapotváltozója adódik (26). 

𝛥𝑥 = [𝛥𝑉𝑐𝑣 𝛥𝜃𝑑 𝛥𝑖𝑐𝑣,𝑑 𝛥𝑖𝑐𝑣,𝑞 𝛥𝑉𝑝𝑐𝑐,𝑑 𝛥𝑉𝑝𝑐𝑐,𝑞 𝛥𝑖𝑔,𝑑 𝛥𝑖𝑔,𝑞]𝑇  (24) 

Egy választott munkapont körül linearizáljuk a rendszert. Az így előállított A mátrix sajátértékeinek 

meghatározásával a rendszer dinamikáját tudjuk jellemezni. A később bemutatott szimulációkhoz is 

használt paraméterekkel a rendszer póluseloszlását a 4. ábra mutatja. 

 

4. ábra: A rendszer póluseloszlása erős hálózatra csatlakozás esetén 
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A pozitív félsíkon található pólusból egyértelműen következik, hogy a rendszer instabil. A pólus 

érzékenységét kiszámítva minden rendszer paraméterre az adódik, hogy a valós tengelyen negatív 

irányba a virtuális oszcillátor kapacitása, a rendszer frekvencia, a szűrő és a hálózati impedancia 

növelése mozdítja. Ezek közül a kapacitás csak kis intervallumon belül módosítható, ami érdemi 

változást nem eredményez a pólus valós részében, illetve a rendszer frekvencia sem módosítható. 

Az inverter szűrőjének paramétereire más pólusok érzékenyebbek, nagyobb mértékben tolódnak el 

a pozitív félsík irányába, így ezek változtatásával sem lehet stabil állapotot létrehozni. 

Egyedül a hálózati impedancia változtatásával lehet elérni, hogy minden pólus a negatív félsíkra 
kerüljön. Az 5. ábra mutatja hogyan változik a póluselrendezés az origó közelében a hálózati 
impedancia növelésének hatására (a kisebb pontok a kisebb impedanciákhoz tartoznak). 

 

5. ábra: A rendszer origó közeli pólusainak változása a hálózati impedancia változtatása esetén 
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4. SZOFTVERES SZIMULÁCIÓK 

 

6. ábra: Szimulációs elrendezés 

Az szabályozás működésének vizsgálatához a modellt megépítettük MATLAB-SIMULINK-ben. A 7. 

ábra szigetben üzemelő két párhuzamosan kapcsolt inverter teljesítmény leadását mutatja. Az 

inverterek közös pontjára egy rezisztív fogyasztó kapcsolódik (6. ábra). Kezdetben nincs 

teljesítményalapjel, így a két inverter a névleges teljesítményük arányában osztja meg egymás 

között a terhelés szükségletét. 0,5 másodpercnél az egyik inverter 12 kW (kék), a másik pedig 4 kW 

(narancssárga) hatásosteljesítmény-alapjelet kap. A két alapjel együtt több teljesítményleadást 

kívánna, mint amennyit a terhelés felvesz, így az alapjelkövetés nem teljesül, viszont az új értékek 

az alapjelek arányában oszlanak meg. 

 

7. ábra: Teljesítmények alakulása szigetüzemben teljesítményalapjel hatására 
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Az előző fejezetben látottak miatt erős hálózatra csatlakoztatva a vezérlés nem képes stabil 

fesztültségjel előállítására, így teljesítményalapjel hatására túl nagy áramok indulnának meg. Az 

alapjelkövetés bemutatását ezért gyenge hálózatra csatlakozva mutatjuk (L_g= 0,2 H, R_g= 0,6 Ω). 

A 8. ábra a hálózatra csatlakozás idejében szemlélteti a teljesítmények alakulását. Kezdetben 

mindkét inverter alapjele 6 kW, viszont a terhelés teljesítményigényéből (15 kW) adódóan 8 kW és 

7 kW teljesítményt adnak le az inverterek, tehát az alapjelen felül a plusz betáplálás az inverterek 

mérete alapján oszlik meg. A hálózatra csatlakozáskor (bekapcsoljuk az inverterek és a hálózat 

között lévő megszakítót), már nem kell közvetlen kiszolgálniuk a terhelést, így pontosan 

érvényesülhet a beállított alapjel, ez látszik 0,5 másodperc után. 

 

8. ábra: Teljesítmények alakulása hálózatra kapcsolódáskor, változatlan teljesítményalapjel esetén 

5. LABORATÓRIUMI VIZSGÁLAT 

A szoftveres eredmények validálása céljából laboratóriumi környezetben is megvizsgáltuk a 

szabályozás működését. Az MVM Smart Power laboratóriumban rendelkezésünkre állt több, 

különböző teljesítményű Danfoss gyártmányú frekvenciaváltó. Ezek elsősorban villamos motorral 

rendelkező berendezések meghajtására alkalmasak, de az Aalborg egyetemen fejlesztett speciális 

interface kártyákon keresztül lehetőségünk volt a hídágak közvetlen vezérlésére. Az inverter DC 

oldalát Cinergia GE hálózati emulátor segítségével tápláltuk. A szabályozást dSpace Microlabbox 

valós idejű szimulátorban implementáltunk, amely lehetővé teszi a szoftveres teszteléshez használt 

Simulink modell futtatását valós fizikai környezetben.  

A (19) és (20) egyenletek alapján droop jellegű kapcsolat áll fenn a hatásos teljesítmény és 

frekvencia, illetve a meddő teljesítmény és feszültség között. A laboratóriumi vizsgálat során a 
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meddőteljesítmény-feszültség kapcsolatot nem tárgyaljuk, a mérésekhez tisztán rezisztív terhelést 

használtunk.  

A hatásosteljesítmény-frekvencia kapcsolat vizsgálatához az üresen járó inverterre szimmetrikus, 

háromfázisú terhelést kapcsolva azt vizsgáltuk, miként változik a rendszer frekvenciája. Kezdetben 

az inverter szűrőjének árama látható, majd 0,06 és 0,08 másodperc között megjelenik egy 

szimmetrikus háromfázisú terhelés az inverteren. A terheléseket egyesével kapcsoltuk rá az egyes 

fázisokra, ennek hatására a mért teljesítmény és frekvencia is több lépésben változott. A rendszer 

új frekvenciája a kiindulási állapotnál alacsonyabb lett a terhelés növekedésének következtében. Ezt 

igazolja (20) átrendezésével kapott egyenlet is (27).  

𝜔 = 𝜔𝑛 −
𝜅𝑣𝜅𝑖

3𝐶𝑈𝑐𝑣
2

𝑃  (25) 

 

9. ábra: VOC inverter terhelésváltás szigetüzemben (felül az inverter szűrőjének tekercsén mért áram, középen 

a leadott hatásos teljesítmény változás, alul a mért frekvencia látható)  

6. ÖSSZEFOGLALÁS 

A cikkben bemutatásra került egy új, még kevés nemzetközi irodalommal rendelkező grid-forming 

szabályozási módszer. A vezérlés legfőbb előnyei a kommunikációmentes szinkronizáció és 

teljesítménymegosztás, melyek működését szoftveres szimulációk segítségével ismertettük. 
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Laboratóriumi környezetben végzett a mérésekkel validáltuk a droop jellegű szabályozás meglétét a 

hatásosteljesítmény és a frekvencia között. 

A VOC invertert tartalmazó rendszer stabilitásának vizsgálata céljából létrehoztuk annak egy kisjelű 

modelljét. A rendszer pólusainak érzékenységét megvizsgálva arra a következtetésre jutottunk, hogy 

a szabályozó jelen állapotában nem képes stabil hálózati üzemre. A továbbiakban szükség lesz a 

szabályozó modelljének fejlesztésére, olyan szabályozási struktúra létrehozásával, ami lehetővé 

teszi a hálózati csatlakozást széles impedanciatartományban. 
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Háromfázisú hálózatra csatlakoztatott 
inverterek hatásfokának növelése és 
aszimmetria kompenzációja egy fázis 

tranziensmentes lekapcsolásával 

Absztrakt – Napjainkban egyre növekvő számban találunk hálózatra csatlakoztatott 

három fázisú invertereket nap- és szélerőművi rendszerekben, ipari berendezések és 

elektromos autó töltők aktív egyenirányítóiban, sőt, újabban hálózatra csatlakoztatott 

statikus szabályozó berendezésekben (STATCOM, DVR) is terjednek. Ilyen 

alkalmazásokban viszonylag ritka, hogy a berendezés névleges teljesítménnyel 

üzemeljen, igen gyakori a részterheléses üzem. A berendezés önfogyasztása, ami 

nagyrészt a félvezetők átkapcsolási veszteségeiből áll, a veszteségek jelentős részét 

adja.  

A kutatás célja egy olyan irányítási algoritmus megalkotása, melynek segítségével 

részterheléses üzemállapotban a vektoros irányítást használó három fázisú üzemről 

fokozatosan, több másodperc alatt lehessen rezonáns szabályzót használó egyfázisú 

inverter üzemre átállni. A fokozatos átállás miatt a hálózaton ez a folyamat nem okoz 

villódzást (flicker). A sikeres átállás után a nem használt fázisban üzemelő félvezetők 

lekapcsolhatók, ezáltal a veszteségek 1/3 része megtakarítható. A lekapcsolandó fázis 

körültekintő megválasztása a hálózati feszültség aszimmetriájának csökkentését is 

segítheti. Növekvő teljesítmény igény esetén a lekapcsolt fázis tetszőleges idő alatt 

újra indítható és fokozatosan újból megterhelhető, ezáltal visszaállítva a háromfázisú 

üzemet. 

Abstract – Today, an increasing number of grid-connected three-phase inverters are found 

in solar and wind power systems, active rectifiers in industrial equipment and electric car 

chargers. In a lot of applications part-load operation is common. In such cases, the self-

consumption of the equipment, which consists largely of switching losses of the 

semiconductors, accounts for a significant part of the losses. 

The aim of the research is to design a control algorithm to gradually switch from three-phase 

operation using vector control to single-phase inverter operation. Due to the gradual 

changeover, this process does not cause flicker on the grid. After a successful switchover, 

the semiconductors operating in the unused phase can be switched off, saving 1/3 of the 

losses. Careful selection of the phase to be switched off can also help to reduce the voltage 

asymmetry in the grid. The disconnected phase can be restarted at any time, thus restoring 

three-phase operation. 

Címszavak: hálózatra csatlakoztatott inverter; hatékonyságnövelés; félvezető veszteségek; 

egy- és háromfázisú működés. 
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1. BEVEZETÉS 

1.1. A kutatási terület áttekintése 

A korszerű kisfeszültségű hálózat fejlesztésének egyik fő célja a hálózati viszonyokhoz autonóm 

módon alkalmazkodni tudó okoseszközök alkalmazása, melyek képesek a villamos-energia 

minőségének javítására. Ez a kutatási terület az egyik legelterjedtebb készülék, a hálózatra kapcsolt 

inverterek optimalizálásával foglalkozik. 

1.2. Hatékonyságnövelés részterheléses üzemben 

A kisfeszültségű hálózaton nagy számban találhatóak napelemes inverterek, a következő példa 

ehhez kapcsolódóan a teljes és részterheléses működés arányát mutatja be. A kis teljesítményű 

üzemi pontok kezelésének relevanciáját az alábbiakban szemléltetjük napelem által mért adatok 

felhasználásával. Az adatsort az Egyesült Államokban, Floridában mérték 2006-ban [1]. Január 1-

től augusztus 16-ig óránként tizenkét mérést végeztek, így nagyjából 65 ezer pont kerülnek 

kiértékelésre. Az eredmény egy hisztogramon kerül ábrázolásra az 1. ábrán. A vízszintes tengelyen 

a pillanatnyi teljesítmény aránya a névleges teljesítményhez, míg a függőleges tengelyen az 

adatpontok darabszáma látható. 

 

1. ábra – Napelem villamosenergia-termelése 

Az ábrán jól látható, hogy a készülék legtöbbször részterheléssel üzemel: az üzemidő felében a 

napelem kimenő teljesítménye 46 és 70 % között van. Az 1. ábra alapján levonható az a 

következtetés, hogy az inverter az ideje 67%-ában képes lenne a növelt hatásfokú üzemre, ugyanis 

a kiemenő teljesítmény ebben a tartományban kisebb, mint a névleges teljesítmény 57%-a. 

A kisfeszültségű hálózaton nagyszámú, hálózatra kapcsolt inverter van használatban, melyeken 

keresztül az egyenáramú források a váltakozó áramú hálózathoz csatlakoznak.. Leggyakrabban 

napelemekhez használják, de olyan szabályozó eszközökben is megtalálhatók, mint a STATCOM 

[2]. Az energiaátalakító hatásfoka a terhelés függvényében változik, névleges terhelésen többnyire 
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jobb, mint kis teljesítményű munkapontban [3]. Ennek fő oka az inverter topológiájában keresendő: 

az egyenfeszültséget váltakozó feszültséggé alakítják át félvezető elemek kapcsolóként történő 

felhasználásával. A kapcsolóelemként leggyakrabban használt MOSFET-ek [4] és IGBT-k [5] 

vesztesége két összetevőből áll, vezetési és kapcsolási veszteségből. Mivel a kapcsolási veszteség 

arányos a kapcsolási frekvenciával, így egy félvezető kikapcsolásával (periodikus be- és kikapcsolás 

megszüntetése) energia takarítható meg, ami növeli a hatásfokot. 

2. MŰKÖDÉSI TÍPUSOK 

A kétféle működés mögött meghúzódó fő gondolat két különböző, nem független áramszabályozó 

létrehozása volt. Az egyik a tisztán szimmetrikus, a másik pedig a tisztán aszimmetrikus áramok 

létrehozásáért felelős. Fontos, hogy a két szabályzó egymástól függetlenül tudjon üzemelni, ezáltal 

elkerülhető a nem kívánatos oszcillációk kialakulása. A szimmetrikus és az aszimmetrikus 

összetevők függetlenségére a mért jelek feldolgozása és a beavatkozás során is figyelni kell. 

2.1. Háromfázisú működés 

A legtöbb hálózatra csatlakoztatott inverter háromfázisú. Ennek az az oka, hogy a hálózat is 

háromfázisú, és ebben az esetben az egyfázisú működéshez képest csak eggyel több félhídra van 

szükség. Ennek a konfigurációnak vezérléstechnikailag további előnyei is vannak: a fázishelyzet 

meghatározása sokkal egyszerűbb feladat három feszültségjellel, mint egyetlen esetén [6]. Az utóbbi 

esetben egyfázisú fáziszárt hurkot (PLL), az előbbi esetben háromfázisú PLL-t használnak. 

Ezenkívül a hálózatról érkező effektív teljesítmény szimmetrikus háromfázisú betáplálás esetén 

állandó, míg egyfázisúnál dupla hálózati frekvenciával leng. 

Szabályozási szempontból nagy előny, hogy szimmetrikus esetben a három periodikus jel (áram, 

feszültség stb.) két konstans értékké alakítható. Azokat a koordináta-transzformációkat, amelyek ezt 

elérik, Clarke- és Park-transzformációknak nevezzük. 

A szimmetrikus háromfázisú esetben PI szabályozót alkalmazunk (2. ábra, mivel az előző 
transzformációkkal állandósult esetben konstans jelek generálhatók. 

-
+ Ap
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I_3P_err
Saturation U_3P+

+
+

⋅
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⋅
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2. ábra – Szimmetrikus működés PI szabályzója 

A fentebbi ábra a PI szabályzó elintegrálódás elleni védelemmel ellátott konfigurációja. Vannak más 

megoldások is ez ellen, például a visszaintegráló PI-vezérlő vagy az automatikus visszaállítás 

(Foxboro) [7]. 
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A D és Q irányokhoz külön szabályozók használatosak, amelyek alapjeleikben és működésükben 

hasonlóak. 

A hibajel képzés formája következők miatt bonyolultabb. A három fázisúról egyfázisú üzemre 

váltáskor szimmetrikus és aszimmetrikus összetevők is megjelennek a mért áramokban. A 

háromfázisú szabályozó nem felelős a teljes áramszabályozásért, csak a szimmetrikus áramokat 

kell szabályoznia. Ezért az aszimmetrikus referencia (IspABref ) hozzáadódik és kivonódik a két 

kiválasztott fázisáram értékből (I_a_meas,  I_b_meas), ez látható a 3. ábra bal oldalán. Az ISpABref 

az az áram, amely az A és B fázisban ellenfázisban folyik, ez a későbbiekben 3. fejezetben kerül 

részletezésre. Ezt követően Clarke és Park transzformációkat alkalmazunk, és a hibajeleket 

(I_3P_D_err, I_3P_Q_err) a szokásos módon létrehozzuk: a mért jelet levonjuk a referenciaértékből 

(IDref, IQref). Az SP_ratio változó szerepét a 3. fejezet írja le. A D és Q feszültségeket (U_3P_D, 

U_3P_Q) PI szabályozók hozzák létre, és fázismennyiségekké alakítják (U_3P_a, U_3P_b, 

U_3P_c). A blokkdiagram a 3. ábrán látható. 

 

3. ábra – Háromfázisú működés blokk diagramja 

2.2. Egyfázisú működés 

Az ipari gyakorlatban kétféle egyfázisú invertert használnak széles körben: teljes híd és félhíd 

kapcsolású. A három fázisú, nulla vezetőhöz nem csatlakozó, három hídágat tartalmazó háromfázisú 

inverter egy hídág letiltása esetén hardveres változtatás nélkül egy vonali feszültségre dolgozó teljes 

hídkapcsolású egyfázisú inverterként üzemeltethető, így esetünkben a teljes híd kapcsolású 

működést valósítottuk meg. Ebben a konfigurációban két félhíd működik, és a terhelés ezek 

kimeneteik közé csatlakozik. Ennek következtében a kimeneti feszültség 0 és a DC tápfeszültség 

között változik. Azt sem nehéz belátni, hogy a két hídágban folyó áram nagysága megegyezik, iránya 

pedig egymással ellentétes. A kapcsolóelemek vezérlésére két megoldást fejlesztettek ki: az 

ellenütemű és az eltolásos vezérlést. Bár az eltolásos vezérlés megvalósítása összetettebb, 

gyakrabban használják, mert alacsonyabb áram hullámosságot eredményez. 

Egyfázisú esetben a Clarke és Park transzformáció nem használható, ezért szinuszos jelekhez 

használható áramszabályozó szükséges. Ezt a problémát a rezonáns szabályozó oldja meg, 

melynek átvitele végtelen lesz pontosan a hálózati frekvencián. Az rezonáns szabályozó 

blokkdiagramja a 4. ábrán látható. 
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4. ábra – Aszimmetrikus működés rezonáns szabályzója 

Az 5. ábrán bemutatott példa elrendezés esetén a két kiválasztott fázis az A és a B, de a 

gyakorlatban bármelyik fázis választható ezek helyett. 

A szimmetrikus áram referencia értékeket az irányító szoftver az ABC síkra transzformálja, és kivonja 

az A és B fázisban mért értékekből (I_a_meas, I_b_meas). Kivonás segítségével létrejön a 

IspAB_meas, amely csak az aszimmetrikus (egyfázisú) mért áram összetevőt tartalmazza. Ezt az 

egyfázisú összetevő szabályzó hibajel bemenetének előállításához  használjuk (IspAB_err). A 

rezonáns konverter referenciák (IspABref_active, IspABref_reactive) pillanatértékeit szintén meg kell 

határozni a megfelelő szögfüggvények használatával. Itt az A és B fázis közötti vonali feszültség 

szöge lett felhasználva (rho_line.) A rezonáns szabályozó kimenete (U_sp_ab) a kiválasztott két 

fázis közötti feszültség nagysága a megadott áramérték eléréséhez. 

 

5. ábra – Egyfázisú működés blokkdiagramja 

A fenti ábrán a IDref meg lett szorozva √3-mal. Ez a tényező ahhoz szükséges, hogy a három fázisú 

üzemből az egyfázisú üzembe történő átmenet során a DC köri átlagteljesítmény ne változzon 

Azonos fázisáramok és fázisfeszültségek mellett az egyes elrendezések kimeneti teljesítménye az 

1. táblázatban látható. 
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1. táblázat –Kiemeneti teljesítmény azonos fázisáram és fázis feszültség esetén 

Működési típus (fázisvezetők szerint) Kimeneti teljesítmény 

1 fázis + 1 nulla 𝑈𝑓𝐼𝑓 

2 fázis √3𝑈𝑓𝐼𝑓 

2 fázis + 1 nulla 2𝑈𝑓𝐼𝑓 

3 fázis (szimmetrikus esetben nulla nem szükséges) 3𝑈𝑓𝐼𝑓 

 
A fentiek miatt a harmadik fázishoz tartozó hídág csupán akkor tiltható le, ha a kimeneti 
teljesítmény kisebb, mint √3/3⋅100%=57,7%. 

3. TRANZIENSMENTES ÁTMENET 

Mivel az alkalmazásunk nem tisztán egy- vagy háromfázisú működés, szükségünk van valamilyen 

módon a két működési tartomány összehangolására. Ebből a célból egy változót definiáltunk, amely 

az egyfázisú működés arányát képviseli: SP_ratio. 

A két szabályozót oly módon kell irányítni, hogy ne zavarják egymás működsét. 
A bemeneteknél a mért fázisáram értékeket korrigálni kell a kívánt működéshez. Ennek az az oka, 

hogy a kétféle üzemmód közötti átmenetben az áram két részre osztható: mindhárom fázisban 

szimmetrikus elemek vannak, és a kiválasztott két fázisban aszimmetrikus áram folyik. Egy ilyen 

mért érték esetén mindkét szabályozó hibát észlelne, így megpróbálnák a szimmetriát létrehozni 

vagy megszüntetni. Ennek a műveletnek a kompenzálására mindkét esetben a másik szabályozó 

referenciaértékét levonják az adott szabályozó bemenetén mért valós értékből. Így biztosítható, hogy 

minden szabályozó a mért fázisáramoknak csak azt a részét érzékelje, amely számára releváns. 

A kimenetek kombinálása sokkal egyszerűbb feladat, ez a 6. ábrán látható. A mért értékeket 

összeadjuk az ABC koordinátarendszerben, ezt követi az egyenfeszültséggel való osztás és a 

modulációs módtól függő, zérus sorrendű kitöltési tényezőt tartalmazó d_0-al való összeadás, ami 

háromfázisú kitöltési tényezőket eredményez. 

 

6. ábra – A szabályozók összekapcsolása 

A tranziens nélküli átmenet nyolc hálózati periódus alatt az egyfázisú működésre a 7. ábrán 
látható. 
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7. ábra  – Tranziensmentes átmenet 

Összehasonlításképpen, ugyanaz az átmenet látható a két szabályozó közötti közvetlen váltásnál 

(8. ábra): 

 

8. ábra – Direkt váltás egy- és háromfázisú üzem között 

4. KONKLÚZIÓ 

Ahogy az előző két ábrán is látható, az egy- és háromfázisú üzemek közötti közvetlen váltást 

tranziens rezgések kísérhetik, amelyek megterhelik az invertert és a hálózatot. Ennek a folyamatnak 

a negatív hatásai pusztán szoftveres úton is megoldhatóak, nincs szükség új hardver telepítésére. 
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A tranziensmentes átmenet nem rontja az áramminőséget a hálózaton, nem okoz flickert és egyéb 

nem kívánt oszcillációkat. A további fejlesztés célja a Matlab-Simulinkben létrehozott szimuláció 

tesztelése egy valós hálózatra csatlakoztatott eszközön. 

5. IRODALOMJEGYZÉK 

[1] NREL (2022. Mai 22). Solar power data for integration studies [Online], Available: https://www.nrel.gov/grid/solar-
power-data.html  

[2] M. A. A. Hussein, “Static synchronous compensator (satacom) performance for grid - connected wind turbines,” 
International Journal of Computation and Applied Sciences, pp. 128-133, June 2017. 

[3] D. C. Ruoyu Hou, Jianchun Xu, “A multivariable turn-on/turn-off switching lossscaling approach for high-voltage 
gan hemts in ahard-switching halfbridge configuration,” in IEEE 5th Workshop on Wide Bandgap Power Devices 
and Applications (WiPDA), 2017. 

[4] G. Lakkas, “Mosfet power losses and how they affect power-supply efficiency,” Analog Applications Journal, 2016 
[5] M. P. Dr. Dusan Graovac, “Igbt power losses calculationusing the datasheetparameters,” Application Note - 

Infineon, Jan. 2009. 
[6] J. C. V. Saeed Golestan, Josep M. Guerrero, “Single-phase plls: A review of recent advances,” IEEE transactions 

on power electronics, vol. 32, Dec. 2017. 
[7] E. Torstensson, “Comparison of schemes for windupprotection,” vol. 61, Mar. 2013.  



XII. Mechwart András Ifjúsági Találkozó 2022  

 

110 

Zsuga Ádám, Dr. Dineva Adrienn 
Széchenyi István Egyetem, Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar 

Valósidejű szimulátorral támogatott 
adatvezérelt villamos gép és hajtás 

diagnosztika 

Absztrakt – A modern forgó villamos gépek és hajtások és teljesítményelektronikai 

berendezések területén a diagnosztika, prediktív modellezés és újabban az 

adatvezérelt megoldások kutatása növekvő érdeklődésre tesz szert a kutatók körében. 

A gépi tanuló algoritmusok diagnosztikai célú alkalmazása ígéretes terület, azonban a 

modellezéshez szükséges adat sok esetben nem áll rendelkezésre, illetve előállítása 

többnyire költséges folyamat. Ebben a munkában, az említett problémák 

kiküszöbölésére a modell-alapú szoftverfejlesztésben jól ismert valós-idejű szimulátor 

felhasználásával kerül előállításra tanító adatkészlet egy menetzárlat hibát felismerő, 

Park-vektor analízisen alapuló gépi tanuló modell számára.  

Abstract – Condition based monitoring and predictive modeling using Artificial Intelligence 

(AI) of modern electrical drives and power electronics has gained much interest in the past 

years. The application of Machine Learning (ML) algorithms is a promising approach, 

however, the necessary training data for the learning process is not available in many cases. 

In this work, the application of the well-known real-time simulators used in model-based 

software development is proposed for automatic data generation. For model building, the 

training dataset is composed of simulated Park-vector  images representing four categories 

of  inter-turn short circuits. The paper presents a case study of the learning process using 

the generated data. The investigations validate the applicability and the efficiency of the 

Convolutional Neural Network (CNN) in inter-short turn fault detection and categorization of 

fault severity based on Park-vector images. The investigations support the benefits of the 

application of real-time simulators in the development of AI diagnostics tools for electric 

machines and drive systems. 

Címszavak: diagnosztika; forgó villamos gépek és hajtások; Mesterséges Intelligencia; 

Konvolúciós Neurális Háló; menetzárlat detektálás; Park-vektor alapú diagnosztika 

1. BEVEZETÉS  

Az elmúlt évtizedekben az adatvezérelt, gépi tanuláson alapuló algoritmusok alkalmazása egyre 

elterjedtebbé vált a villamos hajtásokkal foglalkozó szakemberek körében. Az [1] és [2] átfogó képet 

ad a szakterületen lévő alkalmazási lehetőségekről. A Mesterséges Intelligencia (MI) alapú 

megoldások lehetővé teszik a villamos gépek és teljesítményelektronikai berendezések korszerű 

prediktív diagnosztikáját. A szakirodalomban számos alkalmazási javaslat található, mint például a 

regressziós modellek használata félvezetők és áramköri komponensek hasznos élettartamának 
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becslésére, ezen eszközök hibáinak klasszifikációs algoritmusokkal történő detektálására, ill. 

osztályozására, továbbá teljesítményelektronikai eszközökön alapuló hálózatok terhelésének 

előrejelzésére [3] [4]. Az adatvezérelt-modellek számos előnye ellenére a diagnosztikai 

alkalmazások körében még nem elterjedt széles körben, mivel sok esetben a tanításához szükséges 

adat nem áll rendelkezésre, illetve ezen adatok előállítása (pl.: gyorsított öregedés, kísérleti 

hibaesemény előidézése, stb.) költséges [3]. A probléma feloldására az [5] és [6] tesz javaslatot, a 

modell-alapú szoftver verifikációs rendszerekben használt valós-idejű szimulátorok alkalmazásának 

kiterjesztésével. Elterjedt verifikációs eljárás például a Processor-in-the-Loop (PIL) és Hardware-in-

the-Loop (HIL) szimulátoros rendszerek használata. Ezekben a rendszerekben már a valós 

processzor, vagy akár a tényleges hardverelemek is megtalálhatóak. A tesztek során a tényleges 

beágyazott szoftver gerjesztő jeleinek hatására egy valós-idejű szimulátorban számolódik ki a nagy 

teljesítményű komponenseknek az adott teszt eset számára releváns értéke (pl. áram, feszültség, 

nyomaték). Ezen értékek a tényleges érzékelők átviteli paramétereivel történő számítások elvégzése 

után digitál-analóg konvertereken keresztül visszacsatolódnak a processzor bemeneteire. 

Mindemellett fontos megemlíteni, hogy az autóiparban sok esetben több lépcsős modell-alapú 

fejlesztési folyamat zajlik, ahogy azt a [7] több példán keresztül be is mutatja (pl.: Model-in-the-Loop, 

Software-in-the-Loop szimulációk). 

Az fentebb említett eszközök és eljárások elterjedésének az oka, hogy az elektrifikáció és villamos 

hajtások megjelenése az autóiparban jelentősen hozzájárult a járművek szoftveres igényeinek 

drasztikus növekedéséhez. Emellett a szabályozó, biztonsági és egyéb adat-intenzív funkciók 

megjelenése további méret és komplexitás bővülést eredményezett ezen alkalmazások körében [8]. 

A [9] és [10] is rámutat arra, hogy a már fentebb említett trendek és kihívások következtében a 

magas-szintű, architekturális tervezés és az automatikus kódgenerálás kiemelt jelentőséggel bír a 

hatékony fejlesztés fenntartásának és a piacra kerülési idő csökkentésének érdekében. Az autóipari 

gyakorlatban elterjedt megoldás a modell-alapú szoftverfejlesztés a már említett modell-alapú 

verifikációs eljárások ötvözésével. Az ilyen típusú verifikációs rendszerek előnye, hogy a tesztelés 

valós-időben történik a nagyfeszültségű komponensek használata nélkül, így a kezdeti szakaszban 

kisebb költség és kockázat mellett lehet vizsgálni a különböző szoftverek viselkedését. 

Ezen előnyök figyelembevételével, a munka során egy valós-idejű Processor-in-the-Loop (PIL) 

rendszer és automatizált megoldások segítségével egy ún. gyorsított MI-fejlesztői környezet valósult 

meg. A rendszer egy  Park-vektor trajektóriákat elemző, menetzárlat hibákat felismerő konvolúciós 

neurális háló részére állít elő adatot. A következőkben bemutatásra kerül az említett fejlesztői 

környezet felépítése, az ezzel létrehozott adatok feldolgozása és alkalmazása a neurális háló 

tanítására, tovább a gépi tanuló algoritmus teljesítményének kiértékelése. 

2. GYORSÍTOTT MI-FEJLESZTŐI KÖRNYEZET 

A modell-alapú verifikációs rendszerek alapvető funkciója kiterjeszthető adatvezérelt algoritmusok 

kifejlesztéséhez szükséges szimulált adatkészletek előállítására. Valós applikációs szoftverrel 

történő együttműködés közben így lehetőséget nyújt egy gyorsított MI-fejlesztői környezet 

létrehozására.  A PIL-rendszerben egy autóiparban gyakran használt beágyazott processzor köré 
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egy állandó mágneses szinkron motorral szerelt elektromos jármű konvencionális hajtásláncát 

szimuláló környezet került megvalósításra. Az akkumulátor, DC-oldali kondenzátor, inverter, motor 

és a forgórészre redukált mechanikai modell számításai a valós-idejű szimulátorban kerülnek 

végrehajtásra. A beágyazott processzorban megvalósított mezőorientált-elven működő szabályozó 

vezérlőjelei a szimulátor digitális bemeneteire kapcsolódnak, majd a tesztberendezés analóg 

kimenetein történik a számolt áramok és a szögpozíció (rezolver jelek emulálásával) 

visszacsatolása. A teljes szimulátor rendszer blokkvázlata az 1. ábrán látható. 

 

1. ábra – Gyorsított MI-fejlesztői környezet blokkvázlata 

 Az adatgenerálás teljesen automatizált módon történik. A számítógép CAN-üzeneteken keresztül 

kommunikál a beágyazott processzorral. Az automatizált futtatás során különböző nyomaték 

munkapontokban eltérő mértékű menetzárlat meghibásodást szimulál a rendszer, amely az analóg 

kiemenetire emulált áramok mérése során megfigyelhető a jelalakban. A menetzárlat súlyossága 

négy kategóriába került besorolásra. A jelalak automatikus módon minden munkapontban és 

hibakategóriánál mentésre kerül kép formátumban és nyers adatként szolgál a későbbiekben egy 

Park-vektor trajektória képeket osztályozó konvolúciós neurális háló számára. 

3. ESETTANULMÁNY 

A szimulátor által létrehozott nyers adat alkalmazhatósága MI-alapú diagnosztikai alkalmazásokra 

egy esettanulmányon keresztül kerül bemutatásra. 

3.1. Adatkészlet leírása 

A konvolúciós neurális háló feladata, hogy a nyers adatból kirajzolt Park-vektor trajektóriák alapján 

képes legyen felismerni a vizsgált gépben fellépő esetleges menetzárlatokat, illetve különböző 

osztályokba sorolni. Az adatkészlet négy különböző mértékű hiba kategóriára van osztva: 

egészséges gép; kezdődő menetzárlat; előrehaladott menetzárlat; jelentős mértékű menetzárlat. A 

hiba súlyossága nem ipari szabványok szerint került megállapításra. Az adatkészletben található 
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képekre a 2. ábrán láthatók példák. A teljes adatkészlet összesen 262 darab képből áll, a hibák 

nagyjából azonos arányban fordulnak elő. 

 

2. ábra - Az adatkészletben található manuálisan felcímkézett trajektória képek. 

3.2. Modellezés 

Az MI-alapú diagnosztikai megoldások közül ebben a munkában a konvolúciós neurális háló 

segítségével történő osztályozás kerül bemutatásra. A vizsgálat célja annak előzetes vizsgálata, 

hogy a trajektóriák képi elemzése alkalmazható-e kezdődő menetzárlat hibák detektálására és 

súlyosságának megállapítására, illetve a szimulátor által létrehozott adat jól felhasználható-e ilyen 

célú alkalmazásokra. Négy különböző modell megvalósítására került sor: 

• Modell 1: Teszt és validációs adat aránya 80-20 %, a kimeneti eredmény integer formában 

adódik. 

• Modell 2: Teszt és validációs adat aránya 50-50 %, a kimeneti eredmény integer formában 

adódik. 

• Modell 3: Teszt és validációs adat aránya 80-20 %, a kimeneti eredmény egy ún. “one-

hatch” kód. 

• Modell 4: Teszt és validációs adat aránya 50-50 %, a kimeneti eredmény “one-hatch” kód. 

A különböző modell kimenetek esetére más típusú költségfüggvények felhasználása szükséges, 

ezáltal több klasszifikációs eljárás vizsgálatára ad lehetőséget. 
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3.3. Eredmények és értékelés 

A különböző modell változatok teljesítményének kiértékelésének során a tanítási görbék, a 

“tévesztési” mátrix,  ROC-AUC (osztályozási pontosság) görbék és az ún. “F1 Score” (találati 

arányokból képzett mutató) vizsgálatára került sor. A 3.ábrán találhatók a legpontosabb modell 

változat (Modell 1) görbéi, a 4.ábrán pedig kiértékelési szempontok szerinti legalacsonyabb értékkel 

rendelkező modell eredményei (Modell 3). Az 1. táblázatban az összes modell változat “F1 Score”-

jának összehasonlítása látható. 

 

  (a) (b) 

 

(c) 

3. ábra - A Modell 1 fontosabb jellemzői: a) - tanítási görbék, b) - tévesztési mátrix, c)- ROC-AUC görbék 
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 (a)  (b) 

 

(c) 

4. ábra - A Modell 3 fontosabb jellemzői: a) - tanítási görbék, b) - tévesztési mátrix, c) - ROC-AUC görbék 

Az ábrákon és a táblázatban közölt eredmények alapján is látható, hogy az alacsony mértékű, 

kezdődő menetzárlat osztály felismerése a legpontatlanabb, ezt a “b” és “c” jelölésű görbék 

szemléltetik a legegyértelműbben. A tévesztési mátrixon megfigyelhető, hogy mindkét modell 

iterációnál a helyes ,“alacsony”  besoroláson kívül az egészséges állapotra adta a legtöbb predikciót. 

Vagyis, a helyes találati arányokat figyelhetjük meg, a helyesen prediktált és tévesen prediktált 

megfigyelések függvényében a 4.c) ábrán, ahol az egyes vonalak az egyes hiba-súlyosság 

kategóriákat jelölik. Eszerint a felépített modell elfogadható pontosságot nyújt, amely alapján 
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várható, hogy valós alkalmazásban való felhasználásra is alkalmas.  A modellek predikciós 

pontatlanságainak lehetséges oka, hogy a trajektória képeken  kis mértékű eltérés figyelhető meg a 

egészséges állapothoz képest, emiatt, - ahogy a tévesztési mátrixokon is látható -, ez a két állapot 

nem egyértelműen elkülöníthető a jelenlegi adatkészlettel a neurális háló számára. A problémát 

megoldhatja több adat létrehozása a tanításhoz, illetve más, nem képalapú elemzéssel történő 

diagnosztikai megoldások alkalmazása. Utóbbiak további kutatások tárgyát képezik a későbbiekben.  

1. táblázat – Modellek teljesítményének értékelése. F1 pontszám (1 - tökéletesen illeszkedő modell, 0 - 
pontatlanul illesztett/nem működő modell) 

 F1 pontszám 

Modell  Normál  Magas  Közepes  Alacsony 

Modell 1 0.88 0.96 0.88 0.67 

Modell 2 0.87 0.92 0.87 0.63 

Modell 3 0.84 0.70 0.56 0.44 

Modell 4 0.77 0.91 0.82 0.43 

 

4. ÖSSZEGZÉS 

Az elvégzett munka és a kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a megvalósított rendszer 

valós-időben, költséghatékonyan oldja meg az adatgenerálás problémáját. További előnye a 

rendszernek, hogy tetszőleges hiba modellezhető, ezáltal tovább növelve a szimulátoros környezet 

flexibilitását. Az esettanulmány alátámasztja, hogy a létrehozott adat alkalmazható MI-alapú gép 

diagnosztikai rendszerek prototipizálásához szükséges kezdeti adatkészlet megalkotására. A Park-

vektor trajektóriák képeinek elemzésén alapuló menetzárlat detektálás alapvetően jó megközelítés, 

azonban kezdődő, korai szakaszban történő felismerésére ebben a formában nem alkalmas, emiatt 

további finomításokat igényel. A jövőbeli kutatási feladatok közé tartozik a hibajellemzők (feature) 

pontosabb kiválasztása, az ipari követelményeknek jobban megfelelő osztályok meghatározása, 

továbbá átfedő osztályok kezelésére alkalmas algoritmusok vizsgálata, mint például a gépi tanuló 

többcímkés osztályozók. 
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