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BME VET VM csoport 

• Villamosművek Tanszék (1931-1937) 

• Verebélÿ László 

• Villamos Művek és Vasutak Tanszék (1937-1949-1961) 

• Villamos Művek Tanszék (1961-1971) 

• Erősáramú Intézet (1971-1991) 

• Villamos Művek Tanszék (1991-2001) 

• Villamos Energetika Tanszék (2001-) 

• Villamos Művek és Környezet Csoport 
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Oktatás 

• Villamosmérnök BSc, MSc 

• Energetikai mérnök BSc, MSc 

• Magyar, angol, német kurzusok 

• Megújulókhoz kapcsolódó tantárgyak 

• A jövő energetikája – víziók és valóság 

• Energiahatékonyság a gyakorlatban 

• Hálózati áramellátás és feszültségminőség 

• Intelligens villamosenergia-rendszer 

• Villamos energetika 

• Villamos energia és környezetvédelem 

• Villamosenergia-piac és minőségszabályozás 

• Laboratóriumok 

4 

 



  

Oktatás 

• Önálló hallgatói munka 
• BSc önálló laboratórium, szakdolgozat 
• MSc önálló laboratórium 1-2, diplomatervezés 1-2 
• ~60 hallgató/félév 

• Aktuális témák 
• Kiserőművek hálózati csatlakozásának feltételei 
• Tanya energiaellátása megújuló források alkalmazásával 
• Napelem életciklusának vizsgálata, környezeti hatása 
• Szélerőművek üzeme, szabályozása 
• Megújuló energiaforrások energiatermelésének vizsgálata 
• Odoo passzívház energetikai rendszerének elemzése, továbbfejlesztése 
• Együttműködő megújuló energiaforrások alkalmazásának modellezése 
• Megújuló energia park fogyasztóinak vezérlése 
• Megújuló energiaforrások hatásának valószínűségi alapú vizsgálata 
• Időjárásfüggő kiserőművek termelésének előrejelzése 
• Megújuló energiaforrások adatközpont specifikus alkalmazása 
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Kutatás 

• Kereskedelmi szabályzat módosítása az új VET szerint, a 
kötelező átvételi rendszer kereskedelmi működtetési 
szabályrendszerének kidolgozása 

• Dinamikus modellek létrehozása mikrogridek (szigetüzemi) 
vizsgálatára 

• Szélerőmű és energiatároló együttműködését szimuláló szoftver 
fejlesztése 

• Kiserőművek hálózati visszahatásának vizsgálata 

• Ágens szoftvertechnológia alkalmazása a kiserőművek központi 
terhelésirányító rendszerbe való bevonására 

• Solar Decathlon projekt 

• Funkció és feladat specifikáció a Fóti Lovasterápiás Központ 
területén létesülő Megújuló Energia Farm energiafelügyeleti 
rendszeréhez 
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Kutatási témák 
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#1 Terhelésbecslő eljárások 

• Feladat: a villamosenergia-rendszer (részhálózat) 
terhelésének előrejelzése 1-3 napos horizonton 

• Erősen időjárásfüggő paraméter 

• Meteorológiai előrejelzések figyelembe vétele 

• Hőmérséklet, megvilágítás, szélsebesség 

• Nemlineáris összefüggések, sztochasztikus jelenségek, 
alkalmazásspecifikus eljárások 

• Statisztikai analízis 

• Mesterséges intelligencia 

• Legkisebb hibák minimum likelihood módszerrel identifikált ARMA 
idősorok és a radiális bázisfüggvényeket (RBF) alkalmazó neurális 
hálózatok esetén 
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#1 Terhelésbecslő eljárások 

 

 

 

• Legtöbb esetben éves mintákra van szükség 

• Beszerzésük bonyolult (megvilágítás, szélsebesség) 

• A módszerek tesztelésénél historikus (mért) adatok 
kerültek felhasználásra 

• Meteorológiai előrejelzés pontosságának hatása? 
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#2 Fogyasztói vezérlés megújulók 

kiegyenlítésére 

• Feladat: vezérelhető villamosenergia-fogyasztók 
ütemezése a volatilis megújuló villamosenergia-termelés 
követésére 

• Alapjel-követő vezérlési algoritmus kialakítása a vezérlési csoportok 
kapcsolási programjára 

• tetszőleges előre ismert igények 

• Tetszőleges előre nem ismert igények 

• Ipari kutatás: E.On 

• A fogyasztó vezérlésében rejlő potenciál kiaknázása 

• Nehézséget jelent a szélerőművi termelésre hangolás 

• A modell teljesítmény, és nem szélsebesség adatokat használ 
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#3 Elosztott energiatermelés modellezése 

• Feladat: kapcsolt és megújuló alapú elosztott 
villamosenergia-termelés rendszerszintű szabályozásba 
való bevonása 

• Ágensalapú modell, intelligens algoritmusokkal 

• A kutatás fő vonala kapcsolt kiserőművekre fókuszál 

• Szélerőművi termelés modellezéséhez sztochasztikus 
szélsebesség adatok generálása 

• Piaci időegységhez (15 perc) igazodva 

• Valós statisztikai jellemzőkkel 

• Leképezve az előrejelzési bizonytalanságot 
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#3 Elosztott energiatermelés modellezése 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D.Divényi, J.Divényi: Wind Speed Simulator Based on Wind Generation 
Using Autoregressive Statistical Model, Electrotehnica Electronica 
Automatica, vol. 60. nr. 2., 2012 

• Probléma: 
• Adott szélturbina 

magasságában, 
vagy szélfarmra 
„aggregált” 

• Megoldás: 
• Szélerőművek 

termeléséből 
visszaszámolva 

• Weibull-eloszlás 
illesztése 

• Normalizálás 

• AR idősor illesztése 
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#4 Odooproject, Solar Decathlon 

• Részvétel a Solar Decathon Europe versenyen 2012-ben 

• Odoo szolárház 

• Nettó napelemes termelő 

• BME villamosmérnök hallgatók feladata 

• Épület napelemes rendszere 

• Épület villamos hálózata 

• Innováció 

• Termelés előrejelzés pontosítása (szórt sugárzás nem ideálisan 
tájolt napelemnél) 

• Hőelvezetés hatásfoknövelése 

• 2012. szeptember, Madrid, 6. helyezés (19 résztvevő) 
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#4 Odooproject, Solar Decathlon 
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#5 Szélerőművek integrálása a 

villamosenergia-rendszerbe 
• Feladat 

• Szélerőművek menetrendi hibájának és gradiens viselkedésének 
csökkentésére használható energiatárolók méretezése, vezérlése 

• Új menetrendadási eljárás kidolgozása a szabályozási tartalékok 
csökkentésére 

• Döntési fán alapuló szimulációs eljárás 

• Szélerőművi termelési adatok 

• Aggregáltan hozzáférhető 
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#6 Beágyazott informatikai rendszer fejlesztése 

energia-pozitív közvilágítás optimalizálására 

• Feladat: napenergiát használó intelligens közvilágítási 
rendszer kidolgozása (E+grid projekt) 

• Energiamenedzsment, a rendszer energiafelhasználásának 
optimalizálása, energiatárolási kérdések, okos mérés és 
infokommunikációs rendszerfejlesztés támogatása, szigetüzemi 
feltételek vizsgálata, zavarvédelem 
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#7 Elosztott energiatermelés és elektromos 

közlekedési infrastruktúra települési szintű integrációja 

• Feladat: elosztott energiatermelés, valamint az egyéni és 
közösségi közlekedés VER-be integrálásának támogatása 

• Számítógépes szimulációs modell, sztochasztikus 
vizsgálatok 

• 15 perces felbontású megújuló termelési görbék 

• Egymástól elkülöníthető időjárási viszonyok és a hozzájuk tartozó 
termelési viselkedés definiálása 
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#8 Szélerőművek termelés-előrejelzési 

módszereinek pontosítása 
• Feladat: termelés-előrejelzési módszerek áttekintése, 
fejlesztési javaslat készítése 

• Meteorológiai és szélerőmű termelési adatok felhasználása 

• Napközbeni menetrendadás támogatása 
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#8 Szélerőművek termelés-előrejelzési 

módszereinek pontosítása 
• Javaslatok 

• Szélerőmű szélsebesség-teljesítmény görbék validálása 

• Felhasznált adatok normálása 

• Levegősűrűség figyelembe vétele 

• Autoregresszív szűrés 

• Előrejelzés pontosságának javítása 

• Hosszabb tanító adatsor 
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Köszönöm a figyelmet! 
hartmann.balint@vet.bme.hu 
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