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Az utóbbi évtizedben, a növekvő környezettudatosság és a vissza nem 

térítendő támogatások egy figyelemreméltó beruházási trendet 

indítottak a lakóházakra telepített napelemes (fotovoltaikus) 

rendszereket illetően. Mind gazdasági és mind műszaki aspektusból 

szem előtt tartandó ezen elosztott termelők hálózatra gyakorolt hatása. 

A megújuló energiaforrások ingadozó termelése számos kérdést vet fel 

a hálózatüzemeltető oldalán. 

A fogyasztói befolyásolás egy kedvező megoldást kínálhat mind a 

lakossági napelemes termelők és fogyasztók (ún. prosumerek) és mind 

a közcélú villamos hálózat oldalán, hogy a hálózat képes legyen 

megbirkózni a napelemes háztartási méretű kiserőművekkel (HMKE). A 

fogyasztói vezérlés által elősegíthetjük a helyi termelés és fogyasztás 

megvalósítását, így minimalizálva a hálózati veszteséget.  A vezérlés 

megvalósításánál - az áramszolgáltató tarifarendszerét szem előtt 

tartva - akár csökkenthetjük a rezsiköltségeket is. 

Fogyasztói berendezések csoportosítása 

működésük szerint 

Idővezérelt (IV – angolul: time-triggered): A fogyasztói berendezés indulására 
rendszeresebb és kiszámíthatóbb, időszakosan  kell aktiválni a készülékeket. Nagyobb 

mértékben inkább a külső tényezők (például az időjárás) vannak befolyásolással az 

üzemelésre, kisebb mértékben számít a felhasználó rövidtávú viselkedése. 

Eseményvezérelt (EV – angolul: event-triggered): A fogyasztói berendezés indulása 
sokkal inkább ad hoc jellegű a fogyasztó által elindított folyamat. A szinte csak a 

felhasználónak van hatalma készülékek indítására, nincs vagy kicsi a hajlandóság 

(nagymértékű ösztönzés szükséges) az indítások átütemezéséhez 

Hőtárolós berendezések vezérlése 

klíma/ hőszivattyú 

• nagy hőtároló képesség 
• lassú (nagy időállandó) 
• jó hatásfok 

hűtő/ 
fagyasztó 

hőmérséklet 
növekvés 

hőmérséklet 
csökkentés 

Teljesítmény 
csökkenés 

bojler 

sütő/tűzhely mosógép mosogatógép 

Vezérlés megvalósítása 
Egy optimalizálási probléma, amelynek megoldási 

feltételei: 
• a termelés előzetes ismerete (előrejelzés) 

• kényelmi, műszaki és gazdasági korlátok 

Megvalósítás: 
• A napelemes termelés előrejelzése soft computing 

módszerekkel (neurális hálózatok, fuzzy logika) 

• A fogyasztók ütemezése lineáris programozás segítségével 

Napelemes termelés 

előrejelzés betanított 

neurális hálózattal, 

múltbeli termelési 

adatok alapján  

Háztartási nagyfogyasztó berendezések jellemzői 

Fogyasztói befolyásolás 
potenciáljai 

hiszterézis 

Villamosenergia-fogyasztás 

• Egy és több (5) rendszeren végzett 

szimuláció 

• akkumulátorral felszerelt rendszer 

• TOU tarifarendszer 

forrás: Baldauf Ákos, Mikrogridek fogyasztóinak vezérlése, szakdolgozat, 2014 

 


