Villamos energetika
Alapozó segédlet – kiegészítés (2016. február 9.)
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1 Anyagjellemzők, állandók
Mennyiség
Al fajlagos ellenállás
Cu fajlagos ellenállás
(Száraz) levegő átütési szilárdsága
Motorbenzin sűrűsége

értéke
Ω ∙ 𝑚𝑚2
𝑚
Ω ∙ 𝑚𝑚2
17 𝑛Ω ∙ 𝑚 = 0,017
𝑚
𝑘𝑉𝑒𝑓𝑓
21
𝑐𝑚
𝑘𝑔
0,73
𝑙
27 𝑛Ω ∙ 𝑚 = 0,027

1 𝑘𝐽 = 1 𝑘𝑊𝑠 = 1/3600 𝑘𝑊ℎ,
vagyis 1 𝑘𝑊ℎ = 3600 𝑘𝐽 = 3,6 𝑀𝐽, és
1 𝑀𝐽 =

103 𝑘𝑊𝑠
3600

𝑠
ℎ

= 0,278 𝑘𝑊ℎ

Egyes tüzelőanyagok égéshője:
Energiahordozó

kJ/kg
kWh/kg
koksz
28500
7,917
kőszén
17200 - 30700
4,778 - 8,528
barnaszénbrikett
20000
5,556
fekete lignit
10500 - 21000
2,917 - 5,833
lignit
7000 - 14000
2,22-3,89
barnaszén
5600 - 10500
1,556 - 2,917
olajpala
8000 - 9 000
2,222 - 2,500
tőzeg
7800 -13800
2,167 - 3,833
pakura (nehézolaj), paraffin
40000
11,111
könnyű fűtőolaj
42300
11,750
motorbenzin (benzin)
44000
12,222
LPG (propán-bután gáz)
46000
12,778
földgáz (93,0 % metán)
47200
13,10
LNG (cseppfolyósított földgáz)
45190
12,553
fa (25%-os nedvességtartalmú)
13800
3,833
pellet-/fabrikett
16800
4,667
hulladék
7400 - 10700
2,056 - 2,972
(Kazántól függően esetleg a fűtőértékkel kell számolni, amelyet azonban itt nem adunk meg.)
Az urán 235-ös izotópjának energiatartalma 300 TJ/kg.
1 kilogramm fosszilis tüzelő-, ill. üzemanyag elégetésekor kb. 2,5 kg széndioxidot is „előállítunk”.
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2 Kisfeszültség (AC 50 Hz szinuszos, T = 20ms)
Feszültség névleges értéke:
Uf fázis – nulla:

231 V effektív ,

(326,7 V csúcs)

Uv fázis – fázis (vonali):

400 V effektív = 3 𝑈𝑓 (565,7 V csúcs)

Áramerősség (effektív érték):
a) 1 A: 231 V-on, cosφ = 1-hez P = 231 W

kb. 4 db 60 W-os izzó

b) Lakásban 1 fázis, kismegszakító (feladatai: áramtalanítás ill. túláram védelem), In: 25 A, 32 A
Ehhez (231 V, cosφ = 1) egyidejűleg max. P: 5,8 kW, 7,4 kW

c) 3f transzformátor: Sn= 250 kVA,
𝐼𝑛 =

𝑆𝑛
3∙𝑈𝑛

=

𝑆𝑛
3∙𝑈𝑛𝑓

Un : 21 kV/0,4 kV névleges vonali feszültség

In: 6,9 A/361,3 A fázisonkénti névleges áram

Ez (a 231 V-os oldalon) fázisonként legalább 14 db 25 A-es vagy 11 db 32 A-es lakás,
ha elvi szélső esetben egyidejűleg mindenki a Pmax teljesítményt vételezné.
A transzformátor 2 óra ideig 1,2* In (a példában: 434 A / fázis a kisfeszültségű oldalon) árammal
terhelhető, ha előtte In volt a terhelése.
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3 Háztartási fogyasztók
Háztartási fogyasztók átlagos hatásos teljesítményfelvétele:
Megnevezés
Klíma (szobai mobil), lakás (kültéri + beltéri egység)
Szobai párásító
Légtisztító
Ventillátor
Szagelszívó
Számítógép
Kenyérsütő
Hősugárzó (vonalsugárzó)
Mosó-szárítógép
Mosogatógép
Mikrohullámú sütő (normál, grillező/űrtartalom)
Hűtőláda (350 l)
Olajradiátor (mobil) villamos fűtőbetéttel
Villanytűzhely (teljes villamos)
Kombinált villamos-gáz tűzhely
Aszalógép
Szendvicssütő
Gyümölcscentrifuga
Kenyérpirító
Hűtőszekrény (160 l)
Takarítógép
Porszívó
Automata mosógép
Átfolyós vízmelegítő
Villamos melegvízforraló (bojler), (120 l)

Teljesítmény (W)
1600-2000
400
400
200-350
200-600
max. 600
600-1500
800-1000
1500-2500
800-1500
600-2500
400
800-2500
4500-7500
1500-4500
400
300-1000
600
600-900
400
1200-2500
1200
1500-2500
2500
2000

Háztartásonként 32 A maximális áramfelvétel (kismegszakítók összes névleges árama) és cosφ = 1
esetén egyidejűleg maximálisan 230 𝑉 ∙ 32 𝐴 = 7360 𝑊 teljesítmény vehető fel.
A készülékek energiafogyasztása felvett teljesítményüktől és használatuk időtartamától függ.
Háztartási készülékek éves villamosenergia-fogyasztása (kWh)
Készülék/alkalmazás

Háztartás létszáma

Villanytűzhely
Hűtőszekrény
Fagyasztószekrény
Mosógép
Szárítógép
Mosogatógép
Melegvíz ellátás (konyhai mosogatógép nélkül)
Fürdőszoba
Televízió
Világítás

1
195
280
305
70
125
120
245
470
120
195

2
390
310
350
125
225
200
295
780
150
285

3
445
330
415
200
325
245
345
1080
190
330

4
575
355
420
265
465
325
415
1390
205
435
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Egy átlagos európai háztartás villamosenergia-fogyasztásának megoszlása a berendezések között
(villanyfűtés és villamos vízmelegítés nélkül):

3.1 Televízió fogyasztása
Feladat: Magyarországon van közel 3,8 millió háztartás, ezek kb. 95 %-ában található televízió (az
egyszerűség kedvéért egy). A TV-k átlagos felvett teljesítménye legyen 200 W, hazánkban egy ember
naponta átlagosan 3,5 órát nézi (hagyja bekapcsolva) a TV készülékét.
A magyar lakosság mennyi pénzt költ egy évben tévézéssel kapcsolatos áramkiadásokra? (2015.jan.1től érvényes ELMŰ lakossági A1 normál árszabás: 37,56 Ft/kWh) Mennyi energiát fogyasztanak a TV-k
egy évben?
Egy háztartás: 200 𝑊 ∙ 3,5 ℎ/𝑛𝑎𝑝 ∙ 365 𝑛𝑎𝑝/é𝑣 = 255,5 𝑘𝑊ℎ/é𝑣 (9600 Ft az éves villanyszámlában),
az összes háztartás:
3,8 ∙ 106 ∙ 0,95 ∙ 255,5 𝑘𝑊ℎ/é𝑣 = 922 𝐺𝑊ℎ/é𝑣.
Ennek a villamos energiának a költsége: 922 ∙ 106 𝑘𝑊ℎ ∙ 37,56 𝐹𝑡/𝑘𝑊ℎ = 35 𝑀𝑟𝑑 𝐹𝑡.
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3.2 Készenléti (standby) fogyasztás
Feladat: Mekkora volumenű a magyar lakosság készenléti villamosenergia-fogyasztása és mennyit költ
erre?
KSH,2007: egy háztartás éves villamos energia kiadása: 96000 Ft (2007-es ár: 39,36 Ft/kWh), ez
2439 kWh éves fogyasztást jelent.
Másik (REMODECE) felmérés: egy magyar háztartás éves átlagos villamosenergia-fogyasztása:
2230 kWh. A kettő átlagaként vegyünk kereken 2300 kWh-t. A standby fogyasztás felmérések szerint
a teljes háztartási villamosenergia-fogyasztás 5-15%-a, legyen 10%. Egy háztartásra ez 2300 𝑘𝑊ℎ/é𝑣 ∙
0,10 = 230 𝑘𝑊ℎ, ami 2015-ös áron 8700 Ft évente. A teljes magyar lakosságra (3,8 millió háztartás)
pedig 3,8 ∙ 106 ∙ 2300 𝑘𝑊ℎ/é𝑣 ∙ 0,10 = 874 𝐺𝑊ℎ/é𝑣, ez 2015-es lakossági áron 33 Mrd Ft évente.
Hihetetlennek tűnik? Nézzük meg másik oldalról: a fenti példában szereplő háztartásonkénti évi
230 kWh energia megfelel 230000 𝑊ℎ⁄8760 ℎ = 26 𝑊 folyamatos teljesítményfelvételnek. (Itt azzal
a közelítéssel éltünk, hogy a készenléti fogyasztás napi 24 órában felvett energia, holott a használat
alatt nem minden készülék esetén kellene készenléti fogyasztást számításba venni.) Ez a hatásos
teljesítmény megfelel 26 𝑊 ⁄230 𝑉 = 114 𝑚𝐴 folyamatos áramfelvételnek cosφ=1 mellett, és
26 𝑊⁄230 𝑉⁄𝑐𝑜𝑠45° = 161 𝑚𝐴 folyamatos áramfelvételnek akkor, ha az áram a feszültséghez
képest 45°-kal siet vagy késik. Megmérve egy televízió standby áramfelvételét azt tapasztaljuk, hogy
54 mA áramot vesz fel 45°-os (kapacitív) szög mellett. Ez azt jelenti, hogy néhány hasonló készülék
(vagy sütőbe/mikróba épített óra, hifi, video, dvd lejátszó stb.) már valóban felveszi a fent számított
készenléti teljesítményt és energiát.

4 Mekkora energia 1000 GWh? – Hőerőmű termelése
Az alábbi ábrán látható a hazai nagyerőművek éves tartamgörbéje 2008-ra:

A tartamgörbe a Mátrai erőmű példáján azt jelenti, hogy az erőmű az év 8081 órájában adott le
500 MW-nál nagyobb teljesítményt, 950 MW-nál (ez az összes teljesítőképessége) nagyobb
teljesítményt pedig nem adott le.
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A 2-es görbét integrálva (vagy durva közelítéssel: 700 𝑀𝑊 ∙ 8687 ℎ) kiszámíthatjuk, hogy a Mátrai
erőmű 2008-ban kb. 6080 GWh-t termelt. Fentiek alapján tehát a Mátrai erőmű által termelt villamos
energia kb. 30%-át használjuk fel TV készülékek üzemeltetésére és a készenléti fogyasztás biztosítására
együttesen. (Megj.: A becslésben szereplő 8687 órát megkapjuk, ha észrevesszük, hogy a vízszintes
tengelyen egy osztás 202 órának felel meg. Mivel egy év 8760 órából áll, a görbék vízszintes tengelyén
hiányzik 73 óra, vagyis kb. 3 nap. Ez betudható karbantartásoknak, kieséseknek. A 700 MW pedig a
tartamgörbe – függőleges tengelyen mért – értékeinek körülbelüli átlaga.)
Feladat: 1000 GWh villamos energia előállításához kb. hány tonna lignit eltüzelésére van szükség?
Egy hőerőmű hatásfoka
1000 GWh/ 0,35=2857 GWh
8000 kJ/kg = 2,22 kWh/kg,

kb. 35%, vagyis
primer energiát
akkor
a

1000 GWh villamos energia előállításához
kell felhasználni. Ha a lignit égéshője
fenti
primer
energiatartalommal

2857 ∙ 106 𝑘𝑊ℎ⁄2,22 𝑘𝑊ℎ⁄𝑘𝑔 = 1 286 937 𝑡 lignit rendelkezik.

5 Villámcsapás
Feladat: Mennyi egy villámcsapás energiája? Miért nem hasznosítjuk?
Különböző források szerint egy villámcsapás teljes energiája 500 MJ (139 kWh) és 5 GJ (1390 kWh)
között van. Ennek nagyrésze hőenergia. (Összevetésképpen egy átlagos hazai háztartás éves
energiafogyasztása 2300 kWh.)
Ha egy durva becslést szeretnénk kapni egy feltételezett befogás során disszipált energiára, tételezzük
fel, hogy a villámáram csúcsértéke 200 kA (ez ritka nagy), és az ellenállás, amelyen a villámáram átfolyik
10 Ω (egy földelési ellenállás nagyságrendje). Legyen a feszültséghullám (és így az áramhullám)
jelalakja 1,2/50 µs-os lökőhullám, vagyis a csúcsideje 1,2 µs (amíg eléri a csúcsérték 90 %-át), a
félértékideje pedig 50 µs (amíg újra a csúcsérték 50%-a alá csökken).

Az ellenálláson eső feszültség csúcsértéke tehát 2 MV. Kiszámítva a 𝑝(𝑡) = 𝑢(𝑡) ∙ 𝑖(𝑡) függvényt, majd
ezt numerikusan integrálva kb. 4 kWh energiát kapunk; ez egy 100 W-os izzó 40 órai
energiafogyasztása. Ennyi energia „befogásáért” nem érdemes megoldani azt a hatalmas műszaki
feladatot, amit e véletlenszerű és nagyon nagy feszültség és áram átalakítása támaszt.
(Továbbgondoláshoz még egy pár adat: Magyarországon a villámcsapások átlagos sűrűsége
1,92 db/km2/év, áramuk csúcsértékének átlagos nagysága 30 kA.)
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6 Fényforrások
Fényforrások összehasonlítása gazdaságosság szempontjából
Telj.
ÉletFogyasztás
Felvétel tartam Ár (Ft) 50ezer órára
(W)
(óra)
(kWh)
Wolframszálas izzó
Halogén izzó
Kompakt fénycső
LED fényforrás

60
40
15
6

1 000
150
2 000
700
8 000
900
20 000 3 800

3 000
2 000
750
300

vill.
energia
ára (Ft)
112 680
75 120
28 170
11 268

Bekerülési
költség 50ezer
órára (Ft)
7 500
17 500
5 625
9 500

Összes
költség
(Ft)
120 180
92 620
33 795
20 768

Villamos energia ára (Ft/kWh): 37,56
(50000 óra napi 6 óra használattal számolva kb. 23év!)
Meg kell jegyezni, hogy a fent szereplő fényforrások nem feltétlenül helyettesíthetik egymást; egy esetleges
világítástechnikai korszerűsítést (fényforrások cseréjét) megelőzően feltétlenül szükség van alapos
világítástechnikai tervezésre, az igényelt megvilágítás, színhőmérséklet stb. figyelembe vételével.

7 Szállítás
Egy személyautó 100 km-en átlagosan 8 l üzemanyagot fogyaszt, és azt egy 40%-os hatásfokú
motorban égeti el. A szállításhoz ténylegesen felhasznált energia tehát 8 𝑙 ∙ 0,730 𝑘𝑔/𝑙 ∙
12,222 𝑘𝑊ℎ/𝑘𝑔 ∙ 0,4 = 28,55 𝑘𝑊ℎ. Ha ugyanezt az energiát egy 90%-os hatásfokú villamos
motorból szeretnénk kivenni, akkor 28,55 𝑘𝑊ℎ⁄0,9 = 31,72 𝑘𝑊ℎ villamos energia befektetésére
volna szükségünk. Ennyi villamos energiáért lakossági normál tarifával 31,72 𝑘𝑊ℎ ∙ 37,6 𝐹𝑡/𝑘𝑊ℎ =
1200 𝐹𝑡-ot kell fizetnünk („éjszakai” tarifával – B árszabás – pedig csak 31,72 𝑘𝑊ℎ ∙ 23,2 𝐹𝑡/𝑘𝑊ℎ =
735 𝐹𝑡-ot). Ezzel szemben a felhasznált 8 liter üzemanyag ára 330 Ft/l benzin árat feltételezve 8 𝑙 ∙
330 𝐹𝑡⁄𝑙 = 2640 𝐹𝑡.
Mennyi (hagyományos ólom-) akkumulátorban tudnánk a fenti energiamennyiséget tárolni?
Egy 70 Ah-s, 12 V-os akkumulátor tömege 24 kg, ára kb. 40000 Ft. Ilyenből szükségünk lenne
31720 𝑊ℎ⁄12 𝑉⁄70 𝐴ℎ = 37,7, vagyis kb. 38 darabra. Ezek össztömege 38 ∙ 24 𝑘𝑔 = 912 𝑘𝑔, ára
38 ∙ 40000 𝐹𝑡 = 1 520 000 𝐹𝑡.
Tegyük fel, hogy Budapesten naponta 700 000 autó megtesz egyenként 50 km-t. Ha ezt villamos
energiából szeretnénk fedezni, akkor a fentiek alapján 31,72⁄2 ∙ 0,7 ∙ 106 𝑘𝑊ℎ = 11,12 𝐺𝑊ℎ
energiát kellene befektetni. Ez évente 4052 GWh. (Összehasonlításképpen: a hazai – tehát nemcsak a
budapesti – háztartások éves villamos energia felhasználása 10572 GWh, a teljes felhasznált villamos
energia évente kb. 36000 GWh.)
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8 Napenergia
A napenergia besugárzás jellemzői hazánkban (vízszintes felületet feltételezve):

Az elérhető áron kapható napelemek
átlagos hatásfoka 10-15%.

(Egy tipikus "150 wattos" napelem kb. 1 m2
felületű.)
Legyen a fenti ábrák alapján a naponta
(éves átlagban) besugárzott energia 3,5 kWh/m2. 10 % hatásfokkal számolva tehát ebből napelemekkel
350 Wh/m2/nap villamos energia nyerhető.
Hazánk évi 36000 GWh villamosenergia-igényét tehát kb.
36000 ∙ 109 (𝑊ℎ/é𝑣)⁄350 (𝑊ℎ/𝑚2/𝑛𝑎𝑝)⁄365 (𝑛𝑎𝑝/é𝑣)⁄106 (𝑚2 /𝑘𝑚2 ) = 280 𝑘𝑚2 területű
napelemmel lehetne kielégíteni, ami pl. 2,8 millió háztetőn 10m×10m napelemet jelent (a dőlésszög
és a tájolás hatásfok rontó hatásától eltekintve). A Balaton felszíne kb. 580 km2.
A hazai, napelemekkel hasznosítható napenergia potenciált mutatja az alábbi táblázat (Bulla Miklós,
Tóth Péter, Széchenyi István Egyetem):
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A Szahara sivatagban a besugárzás értéke kb. 8,3 kWh/m²/nap. A lakatlan terület itt kb. 9 millió km²,
ezt befedve napelemekkel – 10% hatásfokot feltételezve – 7470 TWh villamos energiát kapnánk
naponta. A Földön az összes villamosenergia termelés 2009-ben (BP adatai szerint) 20100 TWh volt.
Meg kell jegyezni, hogy ha egy nagy fogyasztói csoport (pl. egy ország) teljes villamosenergia-igényét
napelemekkel kívánnánk fedezni, akkor mindenképpen gondoskodni kellene a villamos energia
tárolásáról (tekintve egyrészt, hogy éjszaka is van villamosenergia-fogyasztás, másrészt még a
napsütéses időszakban is ingadozik a villamos teljesítményigény).
Egyszerű megtérülés-számítás egy hálózatszinkron rendszer esetére:
8 db 250W-os napelem modul (15% hatásfok, 1,6 m2), 1 db 2kW-os inverter, rögzítők, kiegészítő
szerelvények, szerelési költség, ügyintézés ára (2015): 1.300.000 Ft. Elhanyagoljuk az inflációt és a
villamos energia árának változását, valamint az alternatíva költségeket. A napelemek éves
hozzávetőleges energiatermelése 1,6 m2*3,5 kWh/m2/nap*365 nap/év *15%*8 db = 2500 kWh.
Tételezzük fel, hogy ezt a villamos energiát teljes mértékben el is tudjuk használni. Ily módon
megtakarítunk 2500 kWh * 37,56 Ft/kWh = 94.000 Ft-ot évente. A beruházás tehát (az említett
elhanyagolásokkal) kb. 1.300.000/94.000 = 14 év alatt térül meg.
(Ha a fel nem használt energiát – szaldósítás után – visszatáplálja a rendszer, akkor kisebb árat kap érte
a felhasználó, mint amennyit ugyanannyi energiáért fizetne – ekkor tehát a megtérülési idő hosszabb.
Szintén lassabb a megtérülés, ha akkumulátort is kívánunk alkalmazni a megtermelt energia eltárolása
érdekében.)
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9 Névleges teljesítmények, áramok, feszültségek
A wolframszálas izzók névleges teljesítményei (W):

15, 25, 40, 60, 75, 100, 150, 200

Az olvadóbiztosítók névleges áramai (A): 2, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200
A transzformátorok névleges teljesítményei:
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E teljesítmények és áramok választása a 10 (≈ 1,2589) szám azon tulajdonságára vezethető vissza,
hogy hatványai ciklikusan „ismétlődnek” (egyre nagyobb nagyságrendben):
n
(

𝟏𝟎

(

𝟏𝟎

𝟏𝟎)
n
𝟏𝟎)

𝒏

𝒏

11
13

12
16

13
20

14
25

15
32

16
40

17
50

18
63

19
79

20
100

21 22 23 24 25 26 27 28 29
30
126 158 200 251 316 398 501 631 794 1000
(a táblázatban kerekített értékek szerepelnek)

A villamos hálózatok névleges vonali és fázisfeszültségei :
Névleges vonali
feszültség
(kV)
750
400
220
120

Névleges
fázisfeszültség
(kV)
433
231
127
69,3

35
20
10
6

20,2
11,5
5,77
3,46

0,400

0,231

Egy feszültségszint névleges fázisfeszültsége körülbelül megegyezik az eggyel alacsonyabb
feszültségszint névleges vonali feszültségével.
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10 További érdekességek
10.1 Otthon
Vezetők színjelölései: fekete, barna: fázis, kék: nullavezető, zöld-sárga: védővezető vagy
földelővezető.
Fáziskereső/fázisceruza: olyan egyszerű eszköz, amely egyen- vagy váltófeszültség jelenlétét, meglétét
mutatja ki. Első látásra csavarhúzónak néz ki, ám műanyag nyelébe egy nagy
értékű ellenállást és miniatűr kisülési csövet építettek, sorba kötve. A soros
tag egyik vége a csavarhúzó résszel, másik vége a nyél végén kiképzett fém
lezárócsavarral érintkezik. A csavarhúzós részt a 230 V-hoz érintve s a fém zárócsavart
kezünkkel érintve, testünk csekély átvezetését kihasználva a hálózati feszültség (a
keletkezett feszültségosztó által meghatározott része) megjelenik a kisülési cső sarkain,
s annak belső elektródái vöröses színben felfénylenek.
FONTOS: Soha ne fogadjuk el "vakon" a jelzést, de különösen ne a jelzés hiányát! (Ugye, elvileg ez azt
jelentené, hogy nincs veszélyes feszültség, s nyugodtan dolgozhatunk.) Ne feledjük, hogy a
legegyszerűbb áramkör is meghibásodhat, legyen az akár egy "ős" fázisceruza is! Munkavégzéskor - a
kérdéses rész tesztelése előtt közvetlenül - végezzünk működési próbát: érintsük az eszközt egy
tudottan fázisfeszültség alatt álló részhez, és nézzük meg, hogy biztos jelzést kapunk-e. Leejtés után
különösen gondosan vizsgáljuk újra a működést! (http://www.villanyszaklap.hu/cikkek.php?id=539)
(Léteznek „érintkezésmentes” feszültségvizsgálók is.)

12

10.2 Szélenergia
Az A keresztmetszeten, v sebességgel átáramló levegő tömegárama:
𝑚∗ = 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑣 [𝑘𝑔⁄𝑠]
amelynek egy másodpercre vonatkozó mozgási energiája (teljesítménye):
1
1
𝑃𝑘 = ∙ (𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑣) ∙ 𝑣 2 = ∙ 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑣 3 [𝑊]
2
2
ahol:
ρ - a levegő sűrűsége [kg/m3],
A – a vizsgált (pl. generátoroknál a rotor által súrolt) felület [m2],
v - a zavartalan szél sebessége [m/s].
A szélerőművek a szélben lévő teljesítménynek csak egy részét képesek hasznosítani, mégpedig
16 1
3 [𝑘𝑊]
𝑃𝑚𝑎𝑥 =
∙ ∙ 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑣∞
27 2
Ez a Betz-maximum, értéke a max. potenciál 59,3%-a. A gyakorlatban, egyrészt technikai okokból,
másrészt a szél változásai miatt további veszteségek lépnek fel.
Szélsebesség gyakoriságok (mérés alapján) (az idő hány százalékában fordul elő az adott sebességű
szél):

Szélturbina+generátor jelleggörbéje (a leadott villamos teljesítmény a szélsebesség függvényében):
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Ezek alapján a szélerőmű teljesítményének kihasználtságát jellemző tartamgörbe (az idő hány
százalékában ad a szélerőmű az adott teljesítményt meghaladó értéket):

A fenti görbéből leolvasható, hogy pl. a gép beépített teljesítményének 80%-ánál nagyobb
teljesítményt csak az összes idő (pl. egy év) kb. 10%-ában ad le.
Nehezíti a szélenergiának a villamosenergia-rendszerbe történő betáplálását a szélsebesség (amelynek
3. hatványával arányos a termelés) előrejelzések pontatlansága. Az alábbi ábrán látható egy szélerőmű
parkra az előrejelzett, szélerőművekből származó teljesítmény a beépített teljesítmény százalékában
(kékkel), és a tényérték (pirossal):
100 ,00%
W ind kraf t-E r ze u g u ng b e zo g e n a uf in s ta llie r te E P L

90 ,00%

W ind kraf t-P r o g no s e b e zo g e n a uf in s ta llie rte E P L

80 ,00%
70 ,00%
60 ,00%
50 ,00%
40 ,00%
30 ,00%
20 ,00%

01 .0 4.2 00 3 00 :00

31 .03 .20 0 3 0 0 :0 0

3 0 .0 3 .20 0 3 0 0 :0 0

2 9 .0 3 .2 0 0 3 0 0 :0 0

2 8 .0 3 .2 0 0 3 0 0 :0 0

2 7 .0 3 .2 0 0 3 0 0:0 0

2 6.0 3 .2 0 03 00 :0 0

2 5.0 3.2 00 3 00 :00

2 4.0 3.2 00 3 00 :00

23 .03 .2 00 3 0 0 :0 0

2 2 .0 3 .20 0 3 0 0 :0 0

2 1 .0 3 .2 0 0 3 0 0 :0 0

2 0 .0 3 .2 0 0 3 0 0 :0 0

1 9 .0 3 .2 0 0 3 0 0:0 0

1 8.0 3 .2 0 03 00 :0 0

1 7.0 3.2 00 3 00 :00

16 .03 .2 00 3 0 0 :0 0

1 5 .03 .20 0 3 0 0 :0 0

1 4 .0 3 .2 0 0 3 0 0 :0 0

1 3 .0 3 .2 0 0 3 0 0 :0 0

1 2 .0 3 .2 0 0 3 0 0:0 0

1 1.0 3 .2 0 03 0 0:0 0

1 0.0 3.2 0 03 00 :00

09 .03 .2 00 3 0 0 :00

08 .03 .2 00 3 0 0 :0 0

0 7 .03 .20 0 3 0 0 :0 0

0 6 .0 3 .2 0 0 3 0 0 :0 0

0 5 .0 3 .2 0 0 3 0 0 :0 0

0 4 .0 3 .2 0 0 3 0 0:0 0

0 3 .0 3 .2 0 03 0 0:0 0

0 2.0 3.2 0 03 00 :00

0 ,00%

01 .0 3.2 00 3 0 0 :00

10 ,00%
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Másik példa:

A 4-8 m/s széltartományban 1 m/s vagy annál nagyobb eltérés az esetek 82,2%-ában fordul elő.
4 m/s helyett 5 m/s  90 kW helyett 201 kW, 123%-os eltérés
5 m/s helyett 6 m/s  201 kW helyett 366 kW, 82%-os eltérés
6 m/s helyett 7 m/s  366 kW helyett 595 kW, 63%-os eltérés
7 m/s helyett 8 m/s  595 kW helyett 891 kW, 50%-os eltérés
Az eltérést más erőművekből kell pótolni.
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11 Hivatkozások, hasznos információk
MAVIR
Mátrai erőmű
MVM statisztikai adatok
Magyar Energia Hivatal
villamos energia oldala
ELMŰ lakossági számla magyarázat
REMODECE projekt
Fényforrások
Napenergiáról

Szélenergiáról

PQToy (hasznos szemléltető eszköz
egyes villamos alapjelenségek
megértéséhez)
Energiatakarékosság, háztartások
BP Statistical Review of Wolrd
Energy

http://www.mavir.hu
http://www.mert.hu/cegtortenet
http://www.mvm.hu/engine.aspx?page=statisztikai_adatok
http://www.eh.gov.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0
&HKL=103&lng=1
http://www.elmu.hu/szamlamagyarazok
http://www.isr.uc.pt/~remodece/
http://www.osram.hu/osram_hu/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_energy
http://ecoenergy.hu/index.php?option=com_content&task=
view&id=22&Itemid=49
http://www.naplopo.hu
http://www.szel-mszte.hu
http://www.szelmszte.hu/downloads.php?cat_id=1&download_id=2
http://www.powerstandards.com/PQTeachingToyIndex.htm

http://www.energiapersely.hu
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/global
bp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_
review_2008/STAGING/local_assets/2010_downloads/Statis
tical_Review_of_World_Energy_2010.xls
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