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A modell
A modellem építésénél kitűzött cél, hogy egy fizikailag jól körülhatárolható energetikai

rendszer (pl. egy ország) forrás oldali energiamixét számolható legyen a megadott

korlátozó feltételek mellett (pl. földrajzi adottságok), több szempont szerinti objektív

optimalizálás során.

A feladat kellően összetett volta miatt részfeladatokra és lépésekre osztottam az

építés folyamatát. Ennek megfelelően egyesítve az analitikus és szintetikus

szemléletmódokat először egy részére fókuszálok a kérdéskörnek. Amikor sikeresen

felírtam az alapvető, még lineáris működését az alrendszernek, akkor horizontálisan

bővítem a rendszeremet addig, amíg el nem értem a kívánt terjedelmét. Végül pedig

a felállított alapokból kiindulva mélyítem az egyes részrendszerek közötti

kapcsolatokat és összefüggésemet, amíg a szimulációk el nem érik a kívánt

pontosságot. Jelen munkában a modell alapjait rakom le, illetve bemutatom a

bővítési módszertanát.

Forgatókönyvek és értékelés
Atomjövő - „a paleolit 

táplálkozás”

Megújuló - „vegetáriánusként 

is lehet”

Szél-atom-szén - „nincs jobb a 

hazainál”

Modellépítés lépései
Első lépésként a villamosenergia-rendszert

vettem górcső alá. Vizsgáltam a

rendszerkapcsolatokat a primer

energiafelhasználás és villamosenergia-

termelés szempontjából. Magyarország

erőműparkjából kiindulva arra az

egyszerűsítésre jutottam, hogy minden

primer energiaáramhoz egy technológiai

részrendszer rendelése a modellépítés első

fázisban elegendő. Ennek megfelelően

technológiai részrendszereket vettem fel a

rájuk jellemző paraméterekkel.
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Vertikális bővítés
Magyarország és Portugália területe, népessége, összenergia felhasználása

közel azonos, azonban GDP-je és villamosenergia-felhasználása eltér.

A fogyasztói alrendszer szétbontása termelői és háztartási alrendszerré

pontosabb leírást ad az energiahatékonysági mutatókon keresztül a

valóságról.

Végső soron az a célunk, hogy a modell magától számolja az egyes mennyiségeket,

ehhez pedig szükség van az egyes alrendszerek közötti összefüggések feltárására. Első

lépésként visszamenőleg lehetőség van arra, hogy a rendszert feltöltsük évek

statisztikai adataival és ezek alapján definiáljuk az összefüggéseket az egyes

alrendszerek és mennyiségek között. Ezek az energetikai mutatók lesznek később a

modell működésének alapjai.

A forgatókönyveket 2030-as kitekintéssel

vizsgálom, a jövőbeli villamosenergia-

igényt 20 év adatainak a lineáris

extrapolációjából kaptam, ami így

50 878 GWh volt. Az egyes

forgatókönyvek kialakítását étkezési

szokások példáján keresztül mutatom be,

mivel ahogy az ételeink megválasztása

elhatározás kérdése, úgy az energiamix

fejlődési tendenciája is kollektív

elhatározáson múlik, és persze ne

feledjük, hogy „az vagy, amit megeszel”.

Az importfüggőség értelmezésénél az Eurostat definícióját vettem, miszerint az

importfüggőség megmutatja, hogy egy gazdaság mekkora mértékben támaszkodik

importra, hogy kielégítse az energiaigényét. Ez alapján az esetünkben a technológiai

részrendszer primerenergia-ellátásának import arányával szoroztam be annak

villamosenergia-termelését, így adódott az import részarányt az egyes technológiai

alrendszerekre. Ezt az elvet követve import szempontjából 0%-nak, vettem fel a

lignittüzelésű erőmű által igényelt tüzelőanyagot és az összes megújuló energiaforrást

hasznosító technológiát (a hulladékot is beleértve), 2011-es [13] adatok alapján a

földgáz import részesedésének 77%, míg nukleáris fűtőanyagét 100% importnak

tételeztem fel, amely nem változik a különböző forgatókönyvek során.
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Horizontális bővítés

Kitekintés
A modell könnyedén skálázható, hiszen alapvetően az anyag-, energia- és információ

áramok általános érvényűek. Más környezetbe ültetve az eszközparkját kell

módosítani, például kisebb térségek esetén más technológiai alrendszerek jelennek

meg a decentralizált energiatermelés révén. A modell további bővítése során szem

előtt kell tartani, hogy ezek a részek könnyen „cserélhetők” legyenek, sőt a szimuláció

során a modell maga tudja elvégezni az egyes technológiai alrendszerek be- és

kiléptetését, ezzel kizárva a modellkészítő elfogultságait. A modell végső célja, hogy

kiszervezze a szubjektivitást az energetikából.


