Napelemek telepítésének hatása a kisfeszültségű hálózatok
felharmonikus viselkedésére

MVM Partner Zrt. részére

1. BEVEZETÉS
Az utóbbi években, évtizedekben az emberiség a fejlődésre törekvés közepette sajnálatos módon figyelmen kívül
hagyta környezetét, hatalmas károkat okozva abban. Természetesen ez a folyamat hosszú távon nem tartható fenn,
hisz nem tehetjük tönkre élőhelyünket. Ennek jegyében napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk környezetünk
védelmére, ennek ösztönzésére számos törvény, szabályozás is született. A megújuló energiaforrások használatával
visszaszorítható az üvegházhatás, csökkenthető a káros gázok kibocsátása, illetve növelhető az energiahatékonyság.
Ennek köszönhetően napjaink energiatermelésében egyre nagyobb szerepet játszanak a megújuló energiaforrások.
Azonban míg a környezetre pozitív hatással vannak a napelemes rendszerek, addig a villamos hálózaton különböző
negatív hatásokat fejthetnek ki. Ilyen negatív hatás lehet például az úgynevezett felharmonikusszennyezés. A napelemek
által megtermelt energia egyenáramú, így annak hálózatba táplálásához inverterre van szükség, amely az egyenáramot
váltakozó árammá alakítja. A váltakozó áramot már otthoni eszközeinkhez is fel tudjuk használni. Az inverterek
úgynevezett felharmonikusokkal szennyezik a hálózatot, amelyek képesek oly mértékben megváltoztatni a hálózat
viszonyait, hogy azok nemcsak a napelem telepítésének környezetében, hanem terjedésük miatt a középfeszültségű
hálózaton is problémákat okozhatnak.

2. FELHARMONIKUSOK [1] [2]
A villamos hálózaton tökéletes esetben 50 Hz frekvenciájú, szinuszos jelalakú periodikus jel mérhető. A valóságban
ez a jel különböző hatások (például a napelemes rendszerek) miatt torzulhat. Ilyen esetekben úgynevezett
felharmonikusok jelennek meg a hálózaton.
A periodikus jelek felbonthatók különböző frekvenciájú, fázisú és amplitúdójú szinuszos és koszinuszos jelek
összegére, ahol a tagok az alapharmonikus egész számú többszörösei szerint periodikusak. Fourier tételét alkalmazva
a mérnöki valós alak a következő:
∞
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A fenti egyenletben a jelölések jelentése:
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Ik
ρk
h
ω1=2πf

állandó (egyen) összetevő
h. harmonikus csúcsértéke
h. harmonikus kezdőfázisa
harmonikus rendszáma
alapharmonikus körfrekvenciája (f=50 Hz)

Fourier sorfejtéssel tehát lehetőségünk nyílik az adott jelet az időtartomány mellett frekvenciatartományban is
vizsgálni. A sorfejtett jel tartalmazza az egyes összetevők amplitúdóját (rendszerint decibelben) és kezdőfázisát az adott
körfrekvencián. Az 50 Hz-nél nagyobb harmonikusokat felharmonikusnak nevezzük.
A teljes harmonikus torzítás (THD) megmutatja számunkra, hogy az adott periodikus jel a felharmonikusok miatt
milyen mértékben torzul, változik az alapharmonikushoz képest, milyen mértékben tér el a tiszta szinuszos jeltől. A THD
jól jellemzi a fogyasztó nem-linearitását. A teljes harmonikus torzulás (THD) a feszültségre (2) és áramra (3):
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Az előbbi összefüggésekben az 1 index az alapharmonikust jelenti, a h index a harmonikus rendszámot. A THD
értéke a feszültség esetén egyértelmű és a százalékban kifejezett mérőszámok összehasonlíthatók a különböző
feszültségszinteken. Ugyanakkor az áram esetében a százalékos érték sokszor félrevezető lehet az alapharmonikus
tényleges értéke nélkül.
A felharmonikusok különböző hibákat, hibás működést eredményezhetnek a hálózaton.






Hálózati rezonancia egyes harmonikus rendszámokon, ami feszültség- illetve áram-túligénybevételt okozhat
Hálózati elemek túlterhelődése, túlmelegedése (kábelek, transzformátorok)
Téves védelmi működések (pl. bekapcsolási áramlökésre transzformátorok differenciálvédelem-működése)
Postai vonalak zavarása (a légvezetékekben folyó zérus sorrendű harmonikus áramoknak a postai vezetékbe
történő átindukálása következtében)
Gyújtásszögvezérelt berendezések hibás vezérlése

3. A SZIMULÁLT HÁLÓZAT ELEMEI
A kisfeszültségű hálózat modellezésénél mindvégig cél volt, hogy minél valósághűbb modell szülessen. A szimulációk
a Neplan szoftverrel futottak.
3.1 Topológia
A munka során a fogyasztók modellezése bizonyult a legösszetettebb feladatnak. Harmonikus modellezés során a
szoftver nem enged időbeli szimulációt, ezért minden egyes órára külön szimulációt kellett alkalmazni.

1. ábra: A hálózat topológiája

A fogyasztók óránkénti teljesítményfelvételének meghatározása valós negyedórás mérési eredmények alapján történt.
A mérés szerint a 240 db fogyasztó véletlenszerűen lett kiválasztva. A fogyasztók hármasával lettek csoportosítva és a
programban egy terhelésként lettek felvéve. Tehát a fogyasztók az egyes házakat, mérőórákat jelentették, míg a terhelés
a három fogyasztó együttesét jelentette. A terhelések 3 fázisúan csatlakoztak a csatlakozási pontokhoz.

3.2 Háztartások
Egy mai háztartás harmonikus modellezése összetett feladat. Minden egyes eszköz különböző jelalakú áramot vesz
fel. A szimulációban az egyes háztartási eszközök (például rádió, számítógép) külön lettek modellezve. Az egyes
eszközök páratlan harmonikus áramai jól közelíthetők az alábbi képlettel:
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A h a harmonikus rendszámot, az 𝛼 pedig a cikk végén hivatkozásként feltüntetett angol nyelvű tanulmány [3] által
az egyes eszközökre meghatározott súlyozást jelöli.
A tanulmány tartalmazza az egyes háztartási eszközök (pl.: TV, laptop, stb.) alapharmonikus áramait, illetve azokból
a fenti képlet segítségével meghatározhatók a felharmonikus áramok százalékos értékei. A tanulmány 13.
felharmonikusig tartalmazza a szögeket, így a szimulációk is a 13. felharmonikusig terjednek.
Teljesítményfelvételük alapján különböző háztartási csoportokat hoztam létre. A háztartási csoportokba különböző
elektronikus eszközöket soroltam be (1. táblázat). Ahogy nőtt a háztartás teljesítményfelvétele, úgy kerültek be újabb és
újabb eszközök.
1. táblázat: Fogyasztói modellek felépítése
Ház I.
Kompakt fénycső
PC
Monitor
Laptop
LCD TV
CRT TV
Mikro. sütő
Hűtő
Mosógép
Szárítógép
Kazán
Összesen

Ház II.

Ház III.

Ház IV.

Ház V.

Ház VI.

4 db
1 db
1 db
1 db

8 db
1 db
1 db
1 db

8 db
1 db
1 db
1 db
2 db

8 db
2 db
2 db
1 db
2 db

1 db

1 db
1 db

1 db
3000 W

1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
4000 W

1 db

1 db

1 db

1 db
1 db
1 db

150 W

1 db
650 W

1 db
1000 W

1 db
2000 W

Fontos megjegyezni, hogy a programban egy terhelés három fogyasztót jelöl, emiatt háromszoros értékekkel számolva
az alábbi táblázat alapján soroltam be a terheléseket:
2. táblázat: Háztartások besorolása
Minimum
901 W <
2401 W <
4501 W <
7501 W <
10501 W <

Háztartás
Háztartás I.
Háztartás II.
Háztartás III.
Háztartás IV.
Háztartás V.
Háztartás VI.

Maximum
< 900 W
< 2400 W
< 4500 W
<7500 W
< 10500 W

A terheléseket ezt követően minden egyes órában teljesítményfelvételük alapján besoroltam a háztartási csoportok
valamelyikébe. Ez azt jelentette, hogy ha napközben nőtt a fogyasztás az adott terhelésnél, akkor az a
teljesítményfelvételének megfelelően átkerülhetett egy másik csoportba. Az alacsonyabb teljesítményfelvételű
háztartások értelemszerűen kevesebb eszközt, míg a nagyobb teljesítményfelvételűek több eszközt foglaltak magukba.
Azzal, hogy százalékosan lettek meghatározva a háztartások felharmonikus áramai, elértem, hogy az azonos háztartási
csoportba tartozó, de különböző teljesítményfelvételű terhelések is eltérő mértékű felharmonikus áramokat vegyenek fel.
3.3 Napelemes rendszerek
Magyarország időjárási és éghajlati viszonyait figyelembe véve 1 kWp teljesítményű napelemes rendszer körülbelül
1100 kWh energiát termel évente. Feltételeztem, hogy a szimulálandó transzformátorkörzetben rendelkezésre áll a
megfelelő terület a napelemek számára, ideális déli tájolású elhelyezéssel.
A fenti számítási módszer értelmében tehát a negyedórás mérési eredményekből kiszámoltam az éves fogyasztást
a fogyasztóknál, majd ennek függvényében határoztam meg a napelemes rendszer méretét az egyes terhelésekhez. A
napelem profilját valós mérési eredmények alapján állítottam be. Mivel a terhelések három egyfázisú fogyasztót
jelentenek, így a napelemes rendszereket is úgy méreteztem, hogy mind a három fogyasztó rendelkezik egy-egy
napelemes rendszerrel, s ez a három rendszer egy napelemes rendszert jelent a modellben. Ennek okán az invertereket
három fázisra csatlakoztattam cos ϕ=1-es teljesítménytényezővel.

4. SZIMULÁCIÓK
A szimulációk célja a harmonikus viszonyok vizsgálata volt. Azonban annak vizsgálatához, hogy a hálózaton
megfelelő feszültségviszonyok vannak-e, úgynevezett loadflow szimulációkat futtattam. Ezzel a hálózatszámítási
módszerrel megvizsgálhatók az egyes elemek terhelései. A különböző PV penetrációk esetén minden esetben
megvizsgáltam, hogy az MSZ EN 50 160 szabvány által megadott intervallumba esik-e a feszültség. Penetráció alatt a
darabszámot értettem, tehát 25 százalékos penetráció azt jelenti, hogy minden negyedik terheléshez csatlakoztattam
egy napelemes rendszert.
A szimuláció során megvizsgáltam, hogy hogyan változik a hálózat felharmonikus viszonya a háztartási eszközök
miatt, napelemes rendszerek nélkül az egyes órákban. Ezt követően tanulmányoztam, hogy milyen hatással van adott
penetráció mellett a napelemes rendszer a felharmonikus viszonyokra. A legnagyobb változást a déli órákban vártam,
hiszen ekkor adja le az inverter a hálózat felé a legnagyobb teljesítményt és természetesen a legnagyobb értékű áramot
is. Ebből következően ilyenkor legnagyobbak a felharmonikus áramok is. A szimuláció során mindvégig ügyeltem, hogy
az MSZ EN 50 160 szabványnak megfeleljenek a felharmonikus értékek.
4.1 Feszültségértékek

A penetráció négy különböző értékéhez tartozó feszültségértékeket vizsgálva azok két nagy csoportba oszthatók.
Különbséget kell tenni aszerint, hogy a transzformátor terhelés alatt szabályozható vagy sem. 25 százalékos penetráció
esetén, amikor a transzformátor nem volt terhelés alatt szabályozható, akkor – különösen a déli órákban, a napelemes
rendszerek működése közben – egyértelműen megemelkedtek a feszültségértékek a 0 százalékos penetrációhoz
képest. A feszültséggörbén elkezdett megjelenni a napelemes rendszerek termelési görbéjére jellemző haranggörbe
alak. (2. ábra)
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2. ábra: 25 százalékos PV penetráció feszültségértékei a transzformátor kisfeszültségű oldalán

Míg napelemes rendszerek nélkül az esti órákra esett a transzformátor kisfeszültségű oldalának
feszültségmaximuma, addig ez a csúcs a napelemes rendszerek megjelenésével a déli órákra tolódott el. Azonban nem
csak a kisfeszültségű gyűjtősín feszültségértékei emelkedtek meg, hanem az egész hálózat feszültségképe is
megváltozott. Napelemes rendszerek nélkül a tápponttól távolodva egyre csökkent a feszültség, a terheléseknek, illetve
a vezetékeken fellépő feszültségeséseknek köszönhetően. A déli órákban a fotovoltaikus rendszerek nélküli esetben a
gyűjtősín feszültsége 20 volttal magasabb volt, mint az egyes végpontok feszültsége. 25 százalékos PV penetráció
esetén ez a kép megfordult, volt olyan végpont, amelynek a feszültsége 10 volttal magasabb volt, mint a gyűjtősíné. Az
50 és 75 százalékos PV penetráció esetén már olyan jelentős feszültségemelkedés jött létre a transzformátor
kisfeszültségű gyűjtősínjén, hogy terhelés alatt szabályozható transzformátort kellett alkalmazni. Hasonlóan a 25
százalékos penetrációjú esethez, a napelemes rendszerek miatt ekkor sem a transzformátor kisfeszültségű gyűjtősínjén
találhatók a legmagasabb feszültségek, .
A feszültségértékeket tekintve elmondható, hogy a napelemes rendszerek miatt megemelkedtek az egyes
csatlakozási pontok feszültségei, illetve jellemzően a déli órákban nem a transzformátor kisfeszültségű gyűjtősínjén volt
a legmagasabb feszültség. 50 és 75 százalékos PV penetráció esetén oly jelentős ez a változás, hogy a meglévő
transzformátort egy terhelés alatt szabályozható transzformátorra kellett cserélni.
4.2 Áramértékek
A napelemes rendszer karakterisztikája miatt reggel 6 óráig, illetve este 19 óra után természetesen nem változik az
átfolyó áram értéke a transzformátor gyűjtősínjén. Mivel hétköznapokon napközben az emberek többsége nem
tartózkodik otthon, a fogyasztás is alacsony. Ennek köszönhetően a fotovoltaikus rendszerek által megtermelt energia a
középfeszültségű hálózat irányába áramlik, tehát megváltozik a teljesítményáramlás iránya a hálózaton. 25 százalékos
PV penetráció esetén 10 és 15 óra között, 50 százalékos penetráció esetén már 8 és 17 óra között, 75 százalékos PV
penetráció esetén pedig 8 és 18 óra között áll fenn ez a jelenség. A maximum mindhárom esetben 13 órára tehető, ekkor
25 százalékos penetráció esetén a gyűjtősínen folyó maximális áram 184, 50 százalékos esetben 493, 75 százalékos
esetben pedig 690 amper. A 75 százalékos penetráció esetén folyó áramok már 20 százalékkal meghaladnák a
transzformátor névleges áramának értékét. Ez látható az 3. ábrán. (A negatív előjel az áramlás irányának megváltozását
jelenti a kisfeszültségű hálózat felől a középfeszültségű oldal felé.)

3. ábra: A transzformátor kisfeszültségű oldalán folyó áramok mértéke

Nagyszámú napelemes rendszer esetén a későbbiekben gondot jelenthet a fogyasztási és termelési görbe
különbsége. Azaz a napelemes rendszerünk termelési csúcsa a déli órákra tehető, míg a fogyasztásé az esti órákra. Így
a rendszer nemcsak az esti, hanem a déli órákban is jelentős terhelés mellett üzemel. A nagyobb igénybevétel akár a
hálózat korábbi elöregedéséhez, illetve egyéb problémákhoz vezethet.
4.3 THDu-értékek
A THDu-értékeket vizsgálva nem szabad elfeledkezni arról, hogy nemcsak a napelemes rendszerek képesek
felharmonikusan szennyezni a hálózatot, hanem a fogyasztók elektronikus eszközei is. Az eszközök hatása látható a 4.
ábrán a 0 százalékos esetnél. Ekkor ugyanis a hálózat felharmonikus torzítása csak a fogyasztóktól származik. Az ábrán
látható, hogy a napelemes rendszerek megjelenésével ugyan a THDu-értékek növekedtek a 0 százalékos penetrációhoz
képest, de a napelemes rendszerek nem változatták meg jelentősen a karakterisztikájukat.

4. ábra: Az első leágazás végpontja csatlakozási pontjának THDu-értékei 0, 25 és 50 és 75 százalékos PV penetráció esetén

A THDu-értékeket vizsgálva megállapítottam, hogy az egyes csatlakozási pontok THD u-értékei nagyarányú PV
penetráció mellett emelkedtek, de nem lépték túl a szabványban rögzített 8 százalékos THDu-értéket.
A szabvány azonban nem csak a csatlakozási pontok THD u-értékeire ad előírást, hanem meghatározza az egyes
felharmonikus feszültségek százalékos értékét is. A napelemes rendszerek képesek az egyes felharmonikusok értékeit

olyannyira megnövelni, hogy a THDu-értékek 8 százalék alatt maradnak ugyan, de az egyes felharmonikusok a
szabványban rögzítettnél magasabb értéket vesznek fel.
3. táblázat: 75 százalékos PV penetráció esetén az első leágazás végpontja felharmonikus feszültségeinek THDu-értékei 13 és
14 óra között

Harmonikusok
3. felharmonikus
5. felharmonikus
7. felharmonikus
9. felharmonikus
11. felharmonikus
13. felharmonikus

THDu
[%]
5,09
0,39
0,61
1,71
0,56
0,63

Szög
[°]
256,45
181,9
113,45
246,15
187,21
225,58

Ez a jelenség az általam vizsgált hálózat esetében 75 százalékos PV penetrációnál jelent meg. Ekkor jellemzően a
3. és a 9. felharmonikus több csatlakozási ponton is, több órán keresztül a szabványban megengedett értékeknél
magasabb értéket vett fel. A 3. felharmonikus esetében nem volt jelentős a túllépés, a 9. esetén azonban már
jelentősebb, 15 százalékos túllépést észleltem. Természetesen minél több napelemes rendszer jelent meg a hálózaton,
annál nagyobb volt a feszültség felharmonikus torzítása.

5. ábra: 75 százalékos PV penetráció esetén az első leágazás végpontja felharmonikus feszültségeinek THDu-értékei 13 és 14 óra
között (pirossal a szabvány előírásánál magasabb értékek)

4.4 THDi-értékek
Az egyes csatlakozási pontokon a THDi-értékek nem változtak jelentősen a napelemes rendszerek miatt. Ezekben
az esetekben a transzformátor kisfeszültségű gyűjtősínjét volt érdemes vizsgálnom, mert ebből érdekes megállapítás
vonható le. Az invertereknek köszönhetően 25 százalékos PV penetráció esetén a transzformátor kisfeszültségű
gyűjtősínjén nagyobb THDi-értékek jelennek meg a napelemes rendszerek nélküli esethez viszonyítva. Ahogy az
inverterek száma egyre nő, és egyre nagyobb áramot juttatnak a hálózatba, úgy a THDi-értékek csökkenni kezdenek.
50 százalékos PV penetráció esetén a transzformátor kisfeszültségű oldalán alacsonyabb THD i-értékek jelennek meg,
mint 0 százalékos penetráció esetén. (6. ábra)

6. ábra: THDi értékek változása a nap folyamán a transzformátor kisfeszültségű oldalán

4. táblázat: Kisfeszültségű gyűjtősín THDi százalékos értékei
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Azonban nem szabad megfeledkezni arról, hogy a THDi százalékos érték, amely a felharmonikusok mértékét írja le
az alapharmonikushoz képest. Ennek következtében, ha a felharmonikus áramok megnőnek, de az alapharmonikus is
nő, akkor a THDi értéke is kisebb lehet. Ez jól megfigyelhető az általam vizsgált hálózati modellen is. Ha az 50 százalékos
PV penetráció 12 és 13 óra közötti időszakát veszem alapul, akkor jellemzően a felharmonikus áramok nagyobbak a 0
százalékos PV penetrációhoz képest, a THDi értéke mégis majdnem a fele lett. A fentiek alapján a THDi értékeknél
célszerűbb az alapharmonikus helyett a transzformátor névleges áramához viszonyítani.
5. táblázat: Kisfeszültségű gyűjtősínen mérhető felharmonikus áramok értékek 12 és 13 óra között

Harmonikusok
3. felharmonikus
5. felharmonikus
7. felharmonikus
9. felharmonikus
11. felharmonikus
13. felharmonikus

0 % PV
[A]
10,05
4,38
4,1
0,7667
1,41
0,96

25 % PV
[A]
11,86
3,86
4,16
0,6069
1,26
2,19

50 % PV
[A]
13,12
3,66
4,02
0,99
1,26
3,04

5. ÖSSZEFOGLALÁS
A napelemes rendszerek terjedésével a jövőben megváltozik a kisfeszültségű hálózatok szerepe. A hétköznapi
fogyasztók termelőkké válnak. Természetesen ez a folyamat nem az egyik napról a másikra fog lezajlani.
Az általam vizsgált hálózat esetében a 75 százalékos PV penetráció esetén több probléma merült fel. A feszültségértékek napközbeni változása olyan mértékű volt a teljes hálózaton, hogy terhelés alatt szabályozható transzformátorra
kellett cserélni a hálózat meglévő transzformátorát. A középfeszültségű hálózaton folyó nagy áramok miatt újabb,
nagyobb teljesítményű transzformátort kell alkalmazni, illetve a középfeszültségű hálózaton is fel kell készülni ilyen
mértékű teljesítmény fogadására, különösen a déli órákban. Ez jelentős költségeket ró az elosztói engedélyesekre. A
feszültség THD-értékekeit vizsgálva ugyancsak megállapítottam, hogy a zérus sorrendű felharmonikus esetén a
szabványelőírásnál magasabb értékek jelentek meg a fogyasztók csatlakozási pontjain.

Tehát a 75 százalékos PV penetráció a jelenlegi szabályozási módszerekkel nem engedhető meg a hálózaton. Ugyan
különböző módszerekkel, például felharmonikusszűrőkkel orvosolhatók a felharmonikusok okozta problémák, azonban
ez nem jelentene megoldást a feszültség és áram okozta problémákra. Kiváló megoldás lehetne egy mind műszakilag,
mind gazdaságilag alaposan végiggondolt, valós idejű teljesítményszabályozási módszer amelynek azonban valamennyi
fogyasztó számára egyenlő feltételeket kell teremtenie. Ha a betáplált teljesítményt csökkentjük, akkor a
feszültségemelkedés mértéke is kisebb lesz a déli órákban, így elegendő lesz megfelelő megcsapolásba állítani a
transzformátort. Kisebb teljesítménnyel arányosan kevesebb áram fog folyni a középfeszültségű hálózat felé.
Természetesen ezzel a felharmonikusok értéke is csökken, így még 75 százalékos PV penetráció esetén sem lépik át
az egyes felharmonikus értékek a szabványban foglalt értékeket.
A fent említettek függvényében tehát elengedhetetlen egy megfelelő stratégia kidolgozása. Mindemellett nem szabad
megfeledkezni arról, hogy a technika fejlődésével hosszabb távon elterjedhetnek az energiatárolót tartalmazó
napelemes rendszerek, elektromos autók, amelyek más hatással lennének a vizsgált hálózat terhelési és felharmonikus
viszonyaira. Továbbá a villamosenergia-fogyasztók szokásai, eszközei is változhatnak, ami –az akkumulátorokhoz
hasonlóan megváltoztatná a hálózat terhelési és felharmonikus viszonyait is.
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