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JELÖLÉSJEGYZÉK 

 
Ac [m2] kollektor felülete 
At [m2] tároló felszíne 
Ah [m2] hőcserélő csőkígyó felülete 
cm [Jkg-1K-1] kollektorkör munkaközegének fajhője 
cv [Jkg-1K-1]  víz fajhője 
I [W/m2] napsugárzás 
mc [kg/s] kollektorköri tömegáram 
mL [kg/s] vízfogyasztás tömegárama 
Q [J] hőmennyiség 
q [J/s] hőáram 
q’ [Js-1m-1] hosszegységre jutó hőáram 
Tav [oC] kollektor átlaghőmérséklete 
Tbe [oC] tárolóba utánpótlásként érkező víz hőmérséklete 
Tc, Tout [oC] kollektorból kilépő folyadék hőmérséklete  
Ti, Ti [oC] a tároló i-edik vízrétegének hőmérséklete  
Tin [oC] kollektorba belépő folyadék hőmérséklete 
Tki [oC] tárolóból kivett víz hőmérséklete 
Tm [oC] mért hőmérséklet 
To [oC] a kollektor felől a hőcserélőbe érkező folyadék hőm. 
Tsz [oC] számított hőmérséklet 
Tt [oC] tároló vizének átlaghőmérséklete 
Tv [oC] hőcserélőből a koll. irányába kilépő folyadék hőm. 
Twc [oC] kollektor környezetének hőmérséklete 
Twt [oC] tároló környezetének hőmérséklete 
Uc, UL [Wm-2K-1] a kollektor hőveszteségi tényezője 
Ut [Wm-2K-1]  a tároló hőveszteségi tényezője 
Uh [Wm-2K-1] a hőcserélő hőátadási tényezője 
Vc [m3] a kollektorban levő folyadék térfogata 
Vt [m3] tároló térfogata 
η [ - ] rendszer hatásfok 
ηc [ - ] kollektor hatásfok 
ρm [kg/m3] munkaközeg sűrűsége 
τ, t [s] idő 
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1. Bevezetés 

1. BEVEZETÉS 

 
E fejezetben a választott témakör időszerűségére mutatok rá és a dolgozat 
célkitűzéseit fogalmazom meg. 
 
1.1. A választott témakör jelentősége 
 

Köztudomású, hogy a világ energiagondokkal küzd. A hagyományos 
energiahordozó készleteink végesek, és az elégetésük során kibocsátott 
szennyezőanyagok terhelik a környezetet. Ugyanakkor az energiafelhasználás 
ütemének növekedése is jellemzi a mai fogyasztói társadalmat. Az 
energiafelhasználás ésszerű csökkentése mellett az említett gondok megoldására a 
megújuló energiák használata kínál lehetőséget. Ezt külső forrásunk, a Nap 
biztosítja  és ezen energiák alkalmazása nem párosul környezetszennyezéssel. A 
nap, víz, szél, biomassza és geotermikus energiák használata szükségszerűvé vált, 
és egyre nagyobb arányt kell képviseljen az energia-felhasználás mérlegében.  

Az Európai Unió célkitűzése, hogy a megújuló energiahordozó-felhasználás 
részarányát 2010-ig 12%-ra, a megújulókkal termelt villamos energia részarányát 
pedig 22,1%-ra növeljék (2001/77/EK irányelv). Magyarország ezen belül vállalta, 
hogy a megújuló energiával termelt villamos energia esetében 3,6%-os részarányt 
teljesít 2010-ig (csatlakozásról szóló 2004.évi XXX. Törvény II. melléklete). Ezt a 
részarányt hazánk már 2005-ben túlteljesítette, azonban a tervezett energiahordozó 
felhasználás hazai stratégiája szerint a zöld villamos energia arány további növelése 
szükséges. A kitűzött célok: 2010-re 6,5%, 2013-ra 11,4%. Ezen kívül az összes 
megújuló energia részarányát a 2005. évi 5,3%-ról 2010-re legalább 8,2%-ra, 2013-
ra 14%-ra kívánják növelni a hazai energiafelhasználáson belül. Az EU 2007. 
márciusi brüsszeli találkozóján pedig az a döntés született, hogy a 27 tagállam 
átlagában el kell érni a 20% megújulóenergia részarányt. A földrajzi és gazdasági 
adottságok mérvadóak abban, hogy mely területen melyik megújuló energiafajta 
alkalmazása a hatékonyabb.  

Magyarország területén a globális sugárzás értéke a déli órákban átlagos napsütés 
esetén, októbertől márciusig 250-600 W/m2, áprilistól szeptemberig 600-1100 
W/m2 értékek között változik. Az egész éves, teljes sugárzás-jövedelem 1170-1300 
kWh/(m2év) értékű (Gyurcsovics, 1987), így hazánk éghajlati adottságai 
kedvezőnek mondhatók, a napenergia felhasználását illetően. 

A napenergia passzív felhasználása építészeti megoldásokban jelentkezik. Az aktív 
hasznosítás napenergiát átalakító eszköz működtetésével valósítható meg. Ezen 
belül a fotovillamos rendszerek segítségével a napenergiából villamos energiát 
nyerünk. A napkollektorok a napsugárzást elnyelik, és a keletkezett hőt alkalmas 
munkaközegnek adják át. A síkkollektorok a teljes, míg a koncentrátorosok 
döntően csak a direkt sugárzást tudják hasznosítani. Hazánkban a szórt sugárzás 
részaránya jelentős, elérheti a 40-50%-ot is. Jelenleg a napenergiás rendszerek 
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1. Bevezetés 

közül széles körben leginkább a síkkollektoros rendszerek elterjedésére van esély. 
Ezek leggyakoribb felhasználási területe a használati melegvíz készítés, fűtés 
rásegítés, ipari méretben használják pl. uszodavíz melegítésnél és mezőgazdasági 
termények szárításnál is (Farkas, 2003). Családi házaknál sokan a 
környezetvédelmi és energiatakarékossági szempontokon túl a használati melegvíz 
és fűtési hő korszerű biztosításaként választják ezt az alternatív megoldást. A 
rendszerek bekerülési költsége - a beépítésre kerülő kollektor és tároló típusától, 
méretétől, a gyártótól és forgalmazótól függően - nagy különbségeket mutat, 
igényesebb kivitelezés esetén 500-600 ezer Ft, melyhez a NEP (Nemzeti 
Energiatakarékossági Program) keretében támogatás igényelhető. Egy 4 m2 

kollektorfelületű és 200-300 literes tárolóval rendelkező rendszerrel egy 4 fős 
család éves melegvízszükségletének 60-70%-a fedezhető magyarországi 
meteorológiai viszonyok esetén. 

A Tanszékünkön a napenergia hasznosítás témakörben folyó kutatások új 
technológiák kidolgozását és a hatékonyság növelését célozzák és ugyanakkor ezek 
az eszközök oktatási és demonstrációs célra is szolgálnak. Ezen kutatások része az 
általam tanulmányozott és továbbfejlesztett síkkollektoros vízmelegítő rendszer 
vizsgálata.  

Az ilyen rendszerek telepítését megelőzően fontos a telepítés helyének földrajzi, 
éghajlati adottságait és a felhasználással kapcsolatos melegvíz igényeket tisztázni. 
A megépítendő rendszer működtetéséhez modellek készíthetők melyek 
szimulálhatják a rendszer viselkedését, hatékony segítséget nyújtva a rendszer 
összetevőinek optimális megválasztásához, a fő elemeinek a méretezéséhez és a 
minél gazdaságosabb üzemeltetéshez.  

A síkkollektoros rendszer sok tényező által befolyásolt, bonyolult dinamikai 
rendszer, egyes részeit és a teljes rendszer viselkedését leíró különböző modellek 
léteznek. A klasszikus, fizikai alapú modellek differenciálegyenletek segítségével 
írják le a működést, a bennük szereplő paraméterek és fizikai állandók 
meghatározására méréseket, kísérleteket kell végezni. Bonyolult rendszer esetén ez 
hosszadalmas, nehézkes és ezt követően az egyenletek megoldására is csak közelítő 
módszerekkel van lehetőség.  

Amennyiben sok mérési adat áll rendelkezésre, alternatívaként kínálkozik a 
neurális hálós (NN) modellezés. A neurális háló képes arra, hogy egy ismeretlen 
fizikai rendszer tulajdonságait megtanulja, így az ezzel a módszerrel létrehozott 
modell hatékonyan alkalmazható szimulációs és szabályozási feladatok 
megoldásához. Mivel az általam vizsgált rendszerek bonyolultak, azon cél 
eléréséhez, hogy a rendszerekről a műszaki életben hasznosítható ismereteket 
szerezzek, eszközként az ígéretesnek mutatkozó NN modellezést választottam. A 
síkkollektoros vízmelegítő rendszer fő elemeire, a napenergiát hőenergiává 
átalakító síkkollektorra és a hő tárolását megvalósító eszközökre (tárolókra) 
koncentrálva kívánom a jelen munkában bemutatni az NN vizsgálat segítségével 
nyert modelleket és eredményeket.  
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1. Bevezetés 

1.2. Célkitűzések 
Jelen kutatási munkám célja, hogy a síkkollektoros vízmelegítő rendszer 
kollektorának működésére és a tárolójában a meteorológiai és fogyasztási 
viszonyok miatt kialakuló termikus viselkedés leírására neurális hálós modellt 
dolgozzak ki. A modell segítségével nyert eredmények lehetőséget nyújtanak az 
ilyen rendszerek szimulációjához, alkalmazhatók szabályozásnál és tervezési, 
méretezési feladatok megoldásánál. 

Fontos cél, hogy minél olcsóbb, nagyobb hatásfokú rendszerek kerüljenek 
felhasználásra, illetve, hogy a rendszerek szabályozását a nagyobb energianyereség 
szempontjából optimalizáljuk és ezt minél egyszerűbben valósítsuk meg. A 
dolgozatommal ezekhez kívánok hozzájárulni, neurális hálós modellek segítségével 
nyert eredményekkel. 

A síkkollektoros vízmelegítő rendszerekre vonatkozóan rendelkezésre álló hazai és 
külföldi irodalom áttekintése után a következő konkrét kutatási célokat 
fogalmaztam meg: 
1.  Meteorológiai adatok NN modellezése. 
2. Síkkollektor termikus viselkedésének neurális hálós modellezése. 
3. A Tanszékünkön (SZIE Fizika és Folyamatirányítási Tanszék) található 

síkkollektoros vízmelegítő rendszer és az egyetemi strand területén található, 
a szomszédos óvoda vizét melegítő síkkollektoros rendszer tárolóiban a 
napsugárzás, a környezet hőmérsékletének és a fogyasztásnak függvényében 
a tárolóban kialakuló réteghőmérséklet meghatározására szolgáló fizikai 
alapú modellek elkészítése a TRNSYS szoftver segítségével.  

4. A síkkollektoros rendszerek neurális hálós modelljének kidolgozása, mely 
lényegesen egyszerűbb, mint a fizikai alapú modell, és kellő pontossággal 
leírja az időjárás és a fogyasztás következtében a tartályokban kialakuló 
termikus viszonyokat. 

5. A SZIE FFT-n található síkkollektoros rendszer tárolójába speciális, a 
termikus rétegződés kialakulását és fennmaradását elősegítő belső hőcserélő 
elkészítése és a réteghőmérsékletek mérhetőségének kialakítása. 

6. A megépített rendszerre vonatkozóan különböző meteorológiai viszonyok és 
fogyasztási szituációk esetén a tartály termikus viselkedésének vizsgálata 
mérésekkel. 

7. A szoláris vízmelegítő rendszerekre kidolgozott neurális hálós modell mérési 
adatok alapján történő finomítása és validálása. Az NN modell és a fizikai 
alapú modell eredményeinek mérési adatokkal történő összevetése. 

8.  Az NN modell érvényességi határainak vizsgálata. 
9.  Az NN modellek elemzéséből kiolvasható összefüggések feltárása. 
10.  További alkalmazási lehetőségek vizsgálata. 
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2. Irodalmi áttekintés 

2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 

Az érdemi kutatómunkát a témakörhöz kapcsolódó szakirodalom részletes, elemző 
áttekintése előzte meg.  
A napenergiás rendszerek hatékony működtetéséhez alapvető fontosságú a telepítés 
helyének a meteorológiai viszonyait ismerni. A kollektoros rendszer részei a 
kollektor, a tárolótartály és a működtető szerkezetek. Ezen utóbbiak a keringetést 
biztosító szivattyú, a hőcserélő, a szabályzó rendszer, a biztonságos üzemelést 
garantáló tágulási tartály, túlnyomást megakadályozó szelep, légtelenítő szelep és a 
töltő-leürítő csap. 
Vizsgálataim középpontjában a kollektoros rendszer elemei közül a kollektor és a 
tároló áll, emiatt - figyelembe véve az általam alkalmazott módszert is - a 
szakirodalomból a következő fő területeket foglalom össze:   

• Meteorológiai adatok előrejelzésére készített neurális hálós modellek 
• Síkkollektor termikus viselkedését leíró modellek 
• A szoláris vízmelegítő rendszer tárolójának termikus viselkedését leíró 

modellek  
• Szoláris vízmelegítő rendszer fizikai alapú modellje 
• Fototermikus rendszerekre készített neurális hálós modellek és eredményeik 

 
 

2.1. Neurális hálós modellek meteorológiai adatok becslésére  
A szoláris rendszerek alkalmazhatóságának eldöntéséhez az adott földrajzi hely 
meteorológiai adottságainak ismerete elengedhetetlenül szükséges. Ennek, és az 
igényelt energiának a figyelembe vételével határozható meg - az árakat is tekintve - 
hogy milyen rendszert érdemes telepíteni, és a rendszer méretezéséhez és hatékony 
működtetéséhez is ez ad alapot. A meteorológiai adatok rövidtávon elég pontosan 
előre jelezhetők, a hosszú távú előrejelzések azonban a meteorológiai adatok  
sztochasztikus voltából adódóan nagy bizonytalanságúak.  

Az előrejelzésre, becslésre különböző módszerek, modellek állnak rendelkezésre, 
melyeket számtalan cikk részletez. A témakörömhöz kapcsolódóan a meteorológiai 
adatok közül a szoláris rendszerekre legnagyobb befolyást gyakorló sugárzás és 
környezeti hőmérséklet becslésére vonatkozó neurális hálós alapú modelleket ill. a 
nagyobb szoláris rendszerek tervezésénél, üzemeltetésénél fontos tényezőt jelentő 
szélsebesség becslésére készült modelleket tekintem át a szakirodalomból ebben a 
fejezetben. 

Napsugárzás: 
A sugárzás előrejelzésének lehetséges klasszikus módja sugárzásmodellek és 
sugárzásgenerátorok alkalmazása. Ilyenek pl. Goh, Tan (1977) ARMA 
(autoregressive moving average) modellje vagy Hittle, Pedersen (1981) Fourier 
analízisen alapuló modellje. Az utóbbi 8-10 évben előtérbe került az NN alapú 
előrejelzés is. 
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Mohandes et al. (1998) rejtett rétegében 10 neuront tartalmazó NN segítségével 
becsülték a tisztasági mutató (globál sugárzás aktuális és lehetséges maximális 
értékének aránya, clearness index) értékét a földrajzi szélesség és hosszúság, a 
tengerszint feletti magasság és a sugárzás tényleges és maximálisan lehetséges 
időtartamának arányából. Szaúd-Arábia 31 helyszínének mérési adatait használták 
a tanításnál, modelljükkel további 10 helyszínre elvégezve a validálást elfogadható 
pontosságú becslést kaptak. 

Sfetsos, Coonick (2000) vízszintes felszínre átlagos óránkénti globál sugárzás 
becslésére a lineáris regressziós módszerek mellett mesterséges intelligencia 
módszereket (hiba visszaterjesztéses (backpropagation, BP), Elmann és RBF 
(radial basis function) neurális hálós, neuro-fuzzy) alkalmazó modelleket dolgoztak 
ki, és ezek eredményeit hasonlították össze. A Korzikán 1996-ban gyűjtött adatokra 
alapozott modellekről elmondható, hogy a hiba visszaterjesztéses NN alkalmazása 
adott legjobb eredményt. Vizsgálták, hogy a hőmérséklet, nyomás, szélsebesség, 
szélirány hogyan befolyásolja az előrejelzést.  Megállapították, hogy az 
eredményeket pontosítja, ha a szélsebességet is a bemeneti adatok között 
szerepeltetik. 

Dorvlo et al. (2002) neurális hálókat dolgoztak ki a tisztasági mutató 
meghatározására. Omán 8 meteorológiai állomásának 1986 és 1998 közötti mérési 
adatainak felhasználásával RBF és MLP (multi layer perceptron) neurális hálókat 
készítettek, melyek bemenő adatai a földrajzi szélesség és hosszúság, a tengerszint 
feletti magasság valamint a sugárzásviszony (napsütéses órák száma / maximális 
lehetséges napsütéses órák száma), kimenő adata pedig a tisztasági mutató. A 
modell jó közelítéssel alkalmas Omán területén a tisztasági mutató 
meghatározására. 

A tisztasági mutató meghatározására Aguiar, Collares-Pereira (1992) modellje  
(AC) és Graham, Hollands (1990) modellje (GH) egyaránt azt használta fel, hogy a 
mutatót egy trend és egy véletlenszerű komponens összegére bontották. Tiszta 
időben a trend komponens érvényesül, míg felhős időben a véletlenszerű 
komponens dominál. A két modell között a különbség a véletlenszerű komponens 
meghatározásában van: a GH az ARMA modellt használja, míg AC az időfüggő 
autóregresszív Gauss modellel dolgozik. Hontoria et al. (2002) neurális hálót 
dolgozott ki a mutató trend és véletlenszerű komponensének becslésére. 

Az óránkénti globál sugárzás előrejelzésére dolgozott ki NN alapú modellt Reddy,  
Rajnan (2003) India 9 helyszínén mért adatok felhasználásával. A 2 rejtett rétegű 
NN első rétege 8, a második pedig 7 neuront tartalmaz. A bemenő adatok: földrajzi 
szélesség és hosszúság, tengerszint feletti magasság, hónap, óra, hőmérséklet, 
levegő relatív nedvességtartalom, szélsebesség és esőzés. A további 2 helyszín 
adataira elvégzett validálás alapján elmondható, hogy az NN modelljük jobb 
eredményt adott a globál sugárzás becslésére, mint a különböző klasszikus 
regressziós modellek. 
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Sözen et al. (2004) ill. (2005) a várható sugárzás meghatározására dolgoztak ki 
NN-t, melynek segítségével elkészítették Törökország havonkénti várható 
sugárzásra vonatkozó térképeit. Neurális hálójuk bemenő adatai a földrajzi 
szélesség és hosszúság, a tengerszint feletti magasság, a hónap, az átlagos sugárzás 
időtartama és az átlagos hőmérséklet voltak, kimenő adat pedig az adott helyszínen 
az adott hónapban várható átlagos sugárzás. A 2000-2003 között 17 meteorológiai 
állomáson mért adatok alapján elkészített, rejtett rétegében 5 ill. 6 neuront 
tartalmazó struktúra a validálásnál jobb becslést adott, mint a klasszikus regressziós 
modellek. 

Elminir et al. (2005) NN-t alkalmaztak a sugárzás komponenseinek (infravörös, 
ultraibolya) és a globál sugárzás becslésére. Az Egyiptomban mért adatok alapján 
elkészített modell eredményei és statisztikus módszerrel kapott eredmények mérési 
adatokkal való összevetésekor azt kapták, hogy az NN alapú modell pontosabb 
becslést adott. 

Havonként átlagos napokra a direkt sugárzás becslésére dolgoztak ki Alam et al. 
(2006) NN alapú modellt India 6 helyszínének adatait a tanításnál, további 5 
helyszínét pedig a tesztelésnél felhasználva. A modell bemenetei: földrajzi 
hosszúság és szélesség, tengerszint feletti magasság, a hónap, a napsütés átlagos 
tartama, az esőzési arány és a relatív nedvességtartalom, kimenete pedig a mért és 
az adott földrajzi helyen lehetséges napsugárzás hányadosa. A rejtett rétegében 3 
neuront tartalmazó NN eredményei jól közelítették a referencia értékeket mind a 4 
alapvető klimatikus viszony (forró-száraz, meleg-nyirkos, hideg-felhős, közepes) 
esetén.  

Speciális adaptív modellt dolgoztak ki Mellit et al. (2006) a napi teljes sugárzás 
előrejelzésére. A hullámelméletet és az NN-t úgy kombinálták, hogy egy speciális 
hullámfüggvényt alkalmaztak átviteli függvényként. Az így nyert ún. hullám háló a 
tanítás során kevesebb iterációs lépést igényel, mint az egyéb neurális hálók és 
ugyanakkor elfogadható pontosságú becslést ad. 

A standard statisztikus módszerek helyett NN alapú megoldást ajánlanak López, 
Gueymard (2007) a hasznosítható direkt, diffúz és globál sugárzási teljesítmény 
meghatározására. Modelljük tiszta időben az atmoszféra 3 jellemzője 
(áteresztőképesség, diffúz sugárzási arány és nedvességtartalom) és a nap azimut 
szögének adataiból a rejtett rétegében 10 neuront tartalmazó NN segítségével adja 
meg a sugárzás komponenseinek várható teljesítményét. Az NN segítségével nyert 
eredmény pontosabb mint a spektrális sugárzási modell (SMART) (Gueymard, 
2001) és egyszerűbb is. 

Hőmérséklet: 
Hőmérséklet becslésére inkább zárt térben szárítás, tartósítás témakörben, ill. 
növényház fűtési rendszerének szabályozása kapcsán találhatók neurális hálós 
irodalmak.  
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Ide kapcsolódik Ferreira et al. (2002) munkája, ebben a neurális hálók elméletére 
vonatkozó új eredményt közölnek, melyhez egy hidroponiás növényház 
hőmérsékletének becslése során jutottak. Ők a Levenberg-Marquardt (LM) 
algoritmuson alapuló új tanuló algoritmust dolgoztak ki. Az NN modelljük 5 
percenként ad becslést az üvegházbeli várható hőmérsékletre a környezeti 
hőmérséklet, a sugárzás és az üvegházbeli relatív nedvességtartalom adatokhoz. A 
modell jól használható az üvegházbeli hőmérséklet szabályozására, jobb eredményt 
adott, mint a hagyományos LM módszeren alapuló ill. egyéb hibrid, kötegelt vagy 
illesztő módszerek segítségével kidolgozott NN-ek. 

 

Az általam kidolgozott, 4.1.1. fejezetben bemutatásra kerülő szoláris potenciál 
meghatározására szolgáló NN a sugárzás és hőmérséklet értékeket együtt becsüli az 
adott helyszínen az adott nap adott órájára, a prediktív NN modell pedig az előző 
órák értékei alapján ad becslést a következő órára várható hőmérséklet és sugárzás 
értékekre. 

 

Szélsebesség: 
A szélsebesség háztartási méretű szoláris rendszerek esetén nincs nagy befolyással, 
azonban kollektormező ill. koncentrátoros kollektorok esetén hatásával feltétlenül 
számolni kell. A szélsebesség hosszabb-rövidebb időszakra vonatkozó becslésére 
főként a szélenergia hasznosítása kapcsán találhatók irodalmak.  

A Dániában kidolgozott WAsP (Wind Atlas Analysis and Application Program), a 
széladatok horizontális és vertikális extrapolációjára szolgáló lineáris, spektrális 
modell, amely alkalmas a domborzati és érdességi adatok alapján egy terület 
szélklímájának becslésére. Bemenő adatai a felszíni szélmérések idősora és a talaj 
menti légnyomás analíziséből származtatott ún. geosztrófikus széladatok. A modell 
segítségével széltérkép statisztika készíthető, melyből extrapolációval a mérőhely 
környezetében elfogadható pontosságú szélsebesség eredmény adódik (Radics, 
2001). 

A szélenergia statisztikai becslésére a csúszóátlagok alkalmazásán alapuló 
módszert dolgoztak ki Tar et al. (2001). A módszerrel a szélteljesítménnyel 
arányos szélsebesség köbök napi átlagát a nap vége előtt 6-9 órával max. 21% 
hibával előre lehet jelezni. 

More, Deo (2003) 2 indiai tengerparti helyszínre vonatkozóan a szélsebesség napi, 
heti és havi átlagos értékének becslésére készített NN alapú modelleket, melyek az 
adott helyszín előző két időintervallumában mért átlagos szélsebességéből 
határozza meg a következő időintervallumra vonatkozó várható átlagos 
szélsebességet. A 12 év mérési adatainak felhasználásával  készült különböző NN 
modellek (feed-forward, recurrent) és a statisztikus idősorokon alapuló ARIMA 
modell eredményeinek összehasonlításából az derült ki, hogy az alkalmazott 3 
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rejtett rétegű neurális hálók mindhárom időintervallum esetén pontosabb becslést 
adtak, mint a klasszikus módszeren alapuló modell. 

Cam et al. (2005) Törökország 7 régiójának 50 helyszínén 5 magasságban (10, 25, 
50, 100 és 200 m) a WAsP modellel generált ill. meteorológiai állomások által mért 
adatokra alapozva NN-t dolgoztak ki adott földrajzi helyen, adott magasságban a 
várható átlagos szélsebesség és szélteljesítmény meghatározására. 

Öztopal (2006) egy Törökországi régióban a napi átlagos szélsebesség 
meghatározására készített NN-t. A rejtett rétegében 10 neuront tartalmazó NN 9 
helyszínen mért napi átlagos szélsebesség adatokból határozta meg egy 10. 
helyszínen a várható napi átlagos szélsebességet. Az NN modell jobb eredményt 
adott, mint a TPCSV (trigonometric point cumulative semivariograms) segítségével 
nyert eredmény. 

Bilgili et al. (2007) 6 törökországi helyszínen mért óránkénti szélsebesség adatokra 
alapozva olyan NN-t készített, amely a környező helyszínek szélsebesség adataiból 
becsüli az adott helyszínen a szélsebességet. A különböző helyszínekre kidolgozott 
NN-ek 2 rejtett rétegükben 6-12 ill. 3-6 neuront tartalmaznak és a tanítás a 
Resilient propagation algoritmussal történt. A becsléseknél a maximális átlagos 
hiba 16% volt. 

 

Szélsebesség meghatározására vonatkozóan gödöllői helyszínre két fizikai alapú és 
egy NN alapú modellt mutatok be a 4.1.2. fejezetben, melyek adott földrajzi helyre 
a kiválasztott nap kiválasztott órájára várható szélsebességre adnak becslést.  
 
 
  
2.2. Síkkollektor termikus viselkedésének leírása 
 
A kollektor feladata az elektromágneses sugárzás hőenergiává alakítása és a 
keletkezett hő átadása a hőhordozó közegnek. Fő szerkezeti elemeit mutatja a 2.1. 
ábra.  

                                                            fedés 
 
                                                            abszorber 
                       cső 
    szigetelés                                        hőszigetelő doboz 
                                                             

2.1. ábra  Síkkollektor fő szerkezeti elemei 
 
Ezek legfontosabb feladatai és jellemzői: 

• Az abszorber felszínét úgy alakítják ki, hogy az érkező sugárzást a lehető 
legnagyobb mértékben nyelje el. Ennek érdekében az elnyelőfelületet 
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szelektív bevonattal (fém, fémoxid vagy optikai elven működő) látják el. 
Folyadékos síkkollektor esetén a csőjáratos elnyelőlemezt a szelektív 
bevonatú elnyelőlemezbe sajtolt, vagy hozzá forrasztott vörösréz csőkígyóval 
valósítják meg. A csővezetés az áramlás nyomásviszonyait és ürítési, 
légtelenítési szempontokat figyelembe véve kígyó alakú, regiszter típusú ill. 
spirális lehet. A hőhordozó munkaközeg lehet víz (részleges idejű 
üzemeltetésnél) vagy glikol-oldat ill. ipari méretű alkalmazásoknál olaj vagy 
szintetikus anyag (pl. szilikonolaj max. 400 °C hőmérsékletig).  

• A fedés a mechanikai védelem és a napsugárzás áteresztése mellett az 
elnyelőfelület és a külső tér közötti hőszigetelést biztosítja, csökkentve az 
abszorber sugárzási és konvektív hőveszteségét. 

•  A hőszigetelő doboz biztosítja a hátoldali hőszigetelés mellett az 
alkotóelemek összeépíthetőségét, az abszorber és a fedés közti megfelelő 
légrést, a vízmentes lezárását a szerkezetnek és a szerelhetőséget. 

 
A kollektor felületét ért sugárzásból veszteséget a fedőlemeznél az elnyelés és a 
visszaverődés idézi elő. Az elnyelőképességet a lemez vastagsága és anyaga (pl. Fe 
tartalom) határozza meg. A visszaverődést a törésmutató és a fénysugár beesési 
szöge befolyásolja. Az abszorber és a fedőlemez között sugárzásos hőcsere 
(melynek hőátbocsátási tényezője a síkok hőmérsékletkülönbségének 
függvényében számítható) és konvektív hőátvitel (melynek mértékét a légrés 
mérete és a hőmérsékletkülönbség befolyásolja) jön létre. Az abszorbernél az 
elnyelés miatti felmelegedés következtében a hőmérsékletnek megfelelő mértékű 
sugárzás okoz veszteséget. A kollektor hőszigetelő hátoldali részénél hővezetésből 
származó veszteség jelentkezik.  
 
A kollektor termikus szempontból összetett rendszer, a viselkedését leíró fizikai 
alapú modellek a kollektor hő- és anyagtranszportját vizsgálják különböző 
megközelítésekkel és elhanyagolásokkal. Ezek eredményeit tekintem át az 
alábbiakban. 
 
2.2.1. Hottel-Whillier modell 
 
Síkkollektorok alkalmazásának bizonyos eseteiben elegendő, hogy csak a 
munkaközeg hőmérsékletét határozzuk meg a kollektor hossza mentén. A Hottel-
Whillier modell az áramló munkaközeg hőmérsékleteloszlását adja meg a kollektor 
hossza mentén a napsugárzás, a környezet hőmérséklete és a kollektorba belépő 
munkaközeg hőmérsékletének és tömegáramának függvényében.  

A 2.2.a/ ábra egy napkollektor egyszerűsített vázlatát a 2.2.b/ ábra pedig ennek egy 
szakaszát mutatja.  
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a/ A kollektor sematikus ábrája                b/ Egy szakasz a kollektor hossza mentén      
                                        2.2. ábra  A síkkollektor jellemzői 

A kollektorba a belépéstől y távolságban levő felületre érkező és az y+∆y 
távolságban levő felületen kilépő munkaközeg hőárama közti különbség a kollektor 
∆y hosszúságú szakasza által a sugárzásból elnyelt hőből származik. Ha ∆y→0, 
akkor a problémát leíró differenciálegyenlet a jelölésjegyzék jeleivel: 
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Felhasználva, hogy           q’(y,τ) = wF’[I(τ)-UL(Tc(y,τ)-Twc(τ))]          
                                                                                             Hottel, Whillier (1958) 
ahol: 

w - kollektor szélessége [m], 
F’ - a kollektor hatásfok tényezője 

kapjuk:               0)(y,(TU-)[I(Fw),(
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Tin-nel jelölve a kollektorba belépő munkaközeg hőmérsékletét, az egyenlet 
megoldása: 
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Bár a modell az áramló munkaközeg hőmérséklet-eloszlását csak a kollektor hossza 
mentén adja meg, még így is nehéz a modell UL és F’ paramétereit pontosan 
meghatározni. Ez méréssel vagy számítási eredmények alapján történhet. 

Például paraméter identifikációval a működési időintervallumban (τ0, τend) a 
számított (Tsz) és a mért (Tm) hőmérséklet-különbség minimalizálásával 
számítható: 
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A paraméter identifikációs probléma megoldása különböző típusú kollektorokra 
blokkorientált szoftverekkel (Pl. MATLAB) lehetséges. 

Az F’ paraméter meghatározására lehetőség van a Klein (1975) által megadott 
összefüggéssel is: 
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ahol D [m] a cső külső, d [m] a belső átmérője, λ [Wm-1K-1] az illesztés hővezetési 
tényezője, α [Wm-2K-1] a munkaközeg és a cső fala közötti hőátadási tényező és F 
a kollektor standard körülmények közötti hatékonysága (fin efficiency). Ezen 
adatok szintén méréssel vagy számítással határozhatók meg. 
 
2.2.2. Kvadratikus  modell 
 
Dunkle, Cooper (1975) állapították meg, hogy az UL a Tc-Twc változó lineáris 
függvénye. Az így kapott modellt kvadratikus hatékonyságúnak nevezik. 
A kollektor hatásfoka alatt az általa hasznosított időegységre jutó hőmennyiség és a 
kollektor felületére napsugárzás útján időegység alatt érkező hőmennyiség 
hányadosát értjük.  
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A veszteségek két részből tevődnek össze:  
• a napkollektor és környezete közötti hőmérséklet-különbségből adódó 

hőcsere,  
• a hőmérséklet-különbségtől független, a lefedés visszaverő és áteresztő 

valamint az elnyelő abszorpciós képességétől függő ún. optikai veszteség. 
 
Felhasználva a Hottel-Whillier egyenletet és UL  Tc-Twc  változó szerinti 
linearitását, kapjuk: 

2
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melyben η0 a kollektor optikai hatásfoka és a szereplő a és b paraméterek méréssel 
meghatározható állandók. Ezt figyelembe véve a kollektorból kilépő munkaközeg 
hőmérséklete meghatározható (Barótfi, 1993). 
A szoláris rendszerek működését modellező szoftverek (pl. TRNSYS- 
TRANSOLAR) a síkkollektorokat a Hottel-Whillier modellel vagy a kvadratikus 
modellel közelítik.  
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2.2.3. Hőáramhálózatos modell  

Egy lehetőség a napkollektorok termikus viselkedésének leírására a 
hőáramhálózatos (HÁH) modell (Imre et al., 1984 és Farkas, 1999). Ennek során a 
kollektort olyan részekre osztjuk, amelyek hőmérséklet-eloszlása homogénnek 
tekinthető. A 2.3. ábrán egy hőtárolós síkkollektor részei láthatók.  

 

 

· 1 lefedés

· 2 munkaközeg
· 3 abszorber

· 4 hőtároló

· 5 szigetelés

 
2.3. ábra  Hőtárolós síkkollektor részei 

A hőáramhálózatos modellezés egy olyan gyakorlati leírása a hő- és anyagátadási 
egyenleteknek, mely figyelembe veszi a kezdeti és peremfeltételeket is. Előnye, 
hogy egy általános formula és így azonos szimulációs modellt lehet alkalmazni a 
különböző struktúrákhoz. A modell pontossága a diszkretizálás mértékétől függ. 
Ezen kollektornak a HÁH modelljét (2.4. ábra) úgy kapjuk, hogy a keresztirányú 
hőáramokat elhanyagolva a hőmérsékletváltozásokat csak a kollektor hossza 
mentén vizsgáljuk.   

 

5 4 3 2 1 

Ts (τ) 

Twc (τ) q1 (τ) q3 (τ) T2,i-1 (τ) 

Rv
w5 Rd

45 Rd
34 Rv

23 Rv
12 Rv

w1 

Rr
s13 Rr

s1 

környezet szigetelés  hő-    
tároló 

elnyelő munka-
közeg 

környezet lefedés 

C4 Twc (τ) 

 
2.4. ábra  Hőtárolós síkkollektor HÁH-os modellje 
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ahol: T  a hőmérséklet, q a hőfluxus, R termikus ellenállás, C hőkapacitás,  
         alsó indexek: wc kollektor környezet, s külső, τ idő, 
         felső indexek: d hővezetés, r hősugárzás, v hőszállítás. 

Ez a modell a hőtároló kivételével figyelmen kívül hagyja az egyes részegységek 
hőkapacitásait. Ennek oka, hogy azok legalább egy nagyságrenddel kisebbek, így 
elhanyagolhatók. A bemutatott HÁH modell a kollektor hossza mentén az i-edik 
rész leírását adja meg. A 2-es csomópontba becsatlakozó T2,i-1 hőmérséklet, az 
előző, (i-1)-ik hosszmenti rész kapcsolódását adja meg. A modell előnye, hogy 
ugyanazzal a struktúrával lehetőség van számításokat végezni a kollektor teljes 
hossza mentén. 

Általában a különböző irányítási stratégiák a síkkollektor munkaközegének az 
áramlását szabályozzák. Az ilyen dinamikus modellek jellegzetessége, hogy 
tartalmazza a kollektor teljes hőkapacitását valamint a hőátviteli együtthatókat az 
abszorber és a környezet, valamint a környezet és a munkaközeg között. Ezt egy 
kétcsomópontos HÁH modellel lehet felírni, amely még képes kielégíteni az 
irányítás pontossági igényeit.  

A HÁH modell alapot szolgáltat a teljes napenergiás rendszer optimális 
működéséhez, és ugyanakkor a szabályozáshoz szükséges paraméterek 
meghatározásához is. 
 
2.2.4. Energiaegyensúlyi modell 
 
A síkkollektor időbeli viselkedését leíró modellt dolgoztak ki Buzás et al. (1998). A 
napkollektor energiaegyensúlyából kiindulva adódott a kollektor állapotegyenlete: 
 

)()(
)(

0 cinmcwcavcLc
c

cmm TTcmTTAUIA
d

dT
Vc −+−−= &η

τ
τ

ρ , 

 
ahol Tav a kollektor átlagos hőmérséklete. A kollektor időbeli hőmérsékelváltozását 
leíró egyenlet jobb oldalán a sugárzásból származó, a kollektor veszteségéből 
adódó és az áramló munkaközeg által elszállított hőteljesítmények szerepelnek. 
A kollektorból kilépő munkaközeg hőmérsékletét időben leíró differenciálegyenlet 
paraméterei (UL, η0) elméleti analízissel vagy méréssel határozhatók meg. A 
modell megoldása történhet analitikusan vagy blokkorientált szoftverrel. 
 
2.2.5. A kollektor termikus viselkedésének leírását pontosító eredmények 
 
A síkkollektor hőmérséklet-eloszlását a munkaközeg áramlásnak irányára 
merőlegesen is vizsgálata Duffie, Beckman (1974). A hőmérséklet-eloszlás 
jellegére kapott eredményeket mutatja a 2.5. ábra. Az a/ ábrán a tengelyek 
elhelyezkedése látható: az x tengely a munkaközeg áramlási irányára merőleges, az 
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y tengely pedig vele párhuzamosan a két cső között helyezkedik el. A b/ ábrán 
rögzített y esetén az x függvényében, a c/ ábrán pedig rögzített x esetén az y 
tengely mentén látható a hőmérséklet alakulása.  
  a/                                           b/                                          c/  

 

                   T        T 

2.5. ábra  A hőmérséklet alakulása a kollektor síkjában (Duffie, Beckman; 1980) 
 
A b/ ábra mutatja, hogy a hőmérséklet a csövek közötti részen magasabb mint a 
csövek környezetében, mert ott nincs olyan nagymértékű hőelszállítás. Ugyanakkor 
a csövet az abszorberrel összekötő anyag jó hővezető tulajdonsága miatt a cső 
belsejében a hőmérséklet azonosnak tekinthető. A jobboldali ábra a Hottel-Whillier 
modellnek megfelelő eredményt mutatja. 
  
A napsugárzásban bekövetkezett változás késve jelentkezik a szolárfolyadék 
hőmérsékletének változásában. Tranziens esetben az eltelt idő függvényében 
ábrázolt szolárfolyadék hőmérséklet görbe a válasz-függvény (response function). 
Azt az időt, mely alatt a napsugárzás változása következtében a kollektorban 
kialakuló hőmérséklet-változás az e-ed részére csökken nevezzük a kollektor 
időállandójának (ASHRAE Standard 93-77, 1977).  

Kollektorok időállandójának meghatározását végezte különböző síkkollektorokra 
vonatkozóan Pierson, Padet (1990). Vizsgálták a kollektor különböző 
paramétereinek (abszorber vastagság, üvegborítás vastagsága, üvegrétegek száma, 
a munkaközeg hőkapacitása és tömegárama) hatását erre az értékre, számszerű 
összefüggést is megállapítva közöttük.  

A válasz-függvény meghatározására elméleti összefüggést először Rogers (1980) 
adott. Kollektorok tranziens viselkedésének leírásával foglalkoztak Hill et al. 
(1977), De Ron (1980) és Kamminga (1985). A válasz-függvény 
karakterisztikájának meghatározására egy gyakorlati módszert fejlesztettek ki 
Prapas et al. (1988), amely rövid időintervallumokban lépésről-lépésre adja meg a 
kollektor termikus viselkedését. 
 
A fizikai alapú modellek minél több befolyásoló tényezőt vesznek figyelembe, 
annál bonyolultabbá válnak, és megoldásuk is egyre nehézkesebb. Ezen 
modellekkel szemben, új modellezési módszert alkalmazva, neurális hálós alapú 
modellt készítettem a probléma leírására, melyet a 4.2. fejezetben részletezek. 
 
 

 
 
 
                         x      
        cső                     cső 

 
 
 
                     y 

                     y  
                           x 
 
folyadék 
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2.3. Hőtároló termikus viselkedésének leírása 
 
A használati melegvíz készítés a napenergia-hasznosítás egyik leggazdaságosabb 
módja, mert melegvizet egész évben, így a sugárzásban gazdag nyári időszakban is 
használunk és mert a szolár rendszerek hőmérséklettartománya kb. megfelel az 
igényeknek.  
Mivel a napenergia változó hatékonyságú energiaforrás (a napsugárzás egy adott 
földrajzi helyen az évszak és napszak mellett pl. a felhősödéstől is függ) és az 
energiafelhasználás sem teljesen determinált, így fontos szerepet kap a 
fototermikus rendszereknél a hőtároló. A víz a hőtárolás ideális közege, mivel nagy 
a hőkapacitása és olcsó. A vizes hőtároló közeg mozoghat gravitációs úton 
(önszabályozó módon) vagy - mint az általam is vizsgált - szivattyú segítségével. 
Itt kell megjegyezni, hogy a hazai meteorológiai adottságok miatt a szoláris 
rendszerek hőtárolói általában kiegészítő fűtéssel működnek, azért hogy 
kedvezőtlen meteorológiai viszonyok esetén is biztosítani tudják a kívánt 
hőmérsékletű melegvizet. Vizsgálataim során én segédfűtés nélküli tárolóval 
foglalkozom. 
 
E fejezetben kutatási területemnek megfelelően a melegvizes hőtároló termikus 
viselkedését leíró modelleket és eredményeket foglalom össze.  
 
2.3.1. Termikusan kevert tároló modellje 
 
A 2.6. ábra egy teljesen kevertnek feltételezett tároló vázlatos képét mutatja a 
tartály hőmérsékletének időbeli alakulását meghatározó jellemzők feltüntetésével. 

                                              Tt
                            Tt                        mL 
                                       Ut 
                                              

To                                       Twt
mc                    Uh                   
   Tv                                       Tbe  

2.6. ábra  Termikusan kevert tároló vázlata 

A tároló hőmérsékletének időbeli változását leíró egyenlet: 
 

))()(())(())()(()( τττττ
τ
τ

wttttbetLvvocm
t

tv TTAUTTmcTTmc
d

dTmc −−−−−= &&  

 
ahol mt [kg] a tárolóban levő víz tömege, Tbe legtöbbször állandónak tekinthető. 
Teljesen kevert tároló feltételezése esetén a fogyasztóhoz jutó víz hőmérséklete 
megegyezik a tárolóbeli víz Tt hőmérsékletével. 
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Az energiaegyensúlyi egyenletben a tárolóban levő víz hőmérsékletét a kollektor 
felől érkező, a csőkígyón keresztül átadott hő növeli, ugyanakkor a fogyasztói 
oldalon kivett hő és a környezet felé a veszteség csökkenti.  

Feltételezve, hogy a hőcserélő állandósult állapotban van (benne a hőtárolás nem 
változik), a tartályból a kollektor felé visszainduló munkaközeg Tv hőmérséklete a 
következő egyenlettel adható meg (Beke, 2000):  

)())()(()( ττττ t
mc
AU

tov TeTTT cm

hh

+−=
−

& . 

 
A Tv-re kapott kifejezést a tároló egyenletébe visszahelyettesítve, az egyenlet 
megoldásával adódik a tároló hőmérsékletének időbeli alakulása.  

A tároló feladata az energiatárolás. Ennek hatékonysága termikusan rétegezett 
tároló esetén kedvezőbb, mint kevert tartály esetén, ezért fontos, hogy a 
rétegeződésre vonatkozóan legyenek ismereteink. 
Az itt vizsgált modell előnye, hogy egyszerű, hátránya azonban, hogy nem ad 
információt a tartálybeli termikus rétegződésre vonatkozóan.  
 
 
 
2.3.2. Termikusan rétegzett tároló modellje 
 
Ha a tárolótartály felső és alsó része között nagy a hőmérsékletkülönbség, akkor a 
benne kialakuló rétegződés jelentősen megváltoztatja a rendszer viselkedését a 
kevert állapotot leíró modellel szemben (Norton, 1991). A rétegződés mértéke függ 
a tartály alakjától, méretétől és a ki- és beáramlás jellemzőitől (áramlás sebessége, 
helye a tartályon belül, áramlási keresztmetszet). 
 
A termikusan rétegezett tároló leírására kidolgozott modellek két nagy csoportba 
oszthatók: 

• az ún. ”plug flow” modellek, melyek a különböző hőmérsékletű rétegek 
mozgásának leírásából kiindulva adják meg a tároló termikus rétegezettségét,   

• a sokrétegű (multinode) modellek, melyek a hőmérékletkülönbségből adódó 
sűrűségkülönbség következtében létrejövő rétegezettséget használják. 

 
A TRNSYS szoftver pl. mindkét megközelítésen alapuló modellel tud dolgozni.  

A továbbiakban a második megközelítést részletezve vizsgálom a rétegződést. Ezen 
modell hőcserélőt nem használ, termikusan teljesen rétegzett tárolót feltételez, az 
egyes rétegek pedig termikusan teljesen kevertek. Feltételezi, hogy a kollektor felől 
érkező és a fogyasztás utánpótlásaként beáramló víz mindig a legkedvezőbb 
rétegbe kerül, hogy minél kevésbé zavarja meg a tárolóban kialakult termikus 
rétegződést (lebegőcsöves vízbevitel). A modell szerint a fogyasztó a legfelső 
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rétegből kapja a melegvizet a kollektorba pedig a legalsó rétegből kerül vissza a 
víz. 

Rétegenként felírva az energiaegyensúlyi egyenleteket, adódik a rétegek 
hőmérsékletének időbeli alakulását leíró egyenletrendszer. 
A 2.7. ábra az N termikus rétegű tartályt és a rétegződés szempontjából fontos 
jellemzőit tünteti fel. 

                                                                                            U1        T1        mL 
mc        Tc           α1             1. réteg              T1                                        
                                                                                          
                                                                                         β1 
 
                                                                                           Ui 

                          αi             i.  réteg               Ti                         βi 
 
 
 
                          αN                                                                                  βN                  
                                           N. réteg              TN 
    TN     mc                                                                        UN               mL    Tbe 

 

A rétegek hőmérsékleténe
al. (1993) nyomán: 
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ahol Ti az i-edik réteg hő
definiált függvények: 
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Az αi és βi értékek egy
meghatározva azt, hogy a
melegvíz, illetve a hálóza
szomszédos rétegek közöt
függő ún. kapcsolófüggvén
2.7. ábra  N rétegű tároló vázlata
 
 

k időbeli alakulását leíró egyenletrendszer Kleinbach et 
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mérséklete, αi, βi, γi  és δi pedig a következő módon 
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 i érték esetén adnak 1 értéket, a többi rétegre 0-t, 
 tároló melyik rétegébe érkezzen a kollektor felől a 

tról a vízutánpótlás. Az eredő tömegáramot adja meg a 
t a γi, a δi pedig a rétegek közötti eredő tömegáramtól 
y: 
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Az energiaegyensúlyi egyenletből látható, hogy az adott réteg hőmérsékletének 
változását előidéző tényezők: 

• a tároló falánál fellépő hőveszteség csökkenti, 
• a fogyasztás során az adott rétegből elvont hő szintén csökkenti, 
• növeli a kollektor felől érkező hő  
• és befolyásolja az alatta és fölötte elhelyezkedő rétegekhez viszonyított 

hőmérséklet-különbségből adódó hőcsere. 
 

A réteghőmérsékletek időbeli alakulását leíró N db közönséges 
differenciálegyenletből álló egyenletrendszer megoldása pl. numerikus módszerrel 
történhet. 

A részletezett modell leírja a termikus rétegződést, de hiányossága, hogy nem veszi 
figyelembe a tárolóba beáramló víz rétegződést romboló hatását, ami pedig a valós 
rendszereknél jelentős lehet.  
 
Ghaddar et al. (1989) egy egydimenziós véges differencia módszeren alapuló 
modellt dolgoztak ki speciális áramlásterelővel rendelkező hőtárolójuk termikus 
rétegződésének leírására. A modell a hőáramlási részt explicit a diffúziót implicit 
módon írja le, a segítségével nyert adatok kis beáramlási sebességeknél jól 
közelítik a mért értékeket. 
 
A tárolóban kialakuló termikus rétegezettség az energiatárolás hatékonyságát 
növeli, ezért fontos, hogy tudjuk, hogy a rétegezettséget mely tényezők és hogyan 
befolyásolják valamint, hogy milyen módon javítható.  
 
2.3.3. Rétegződésre vonatkozó eredmények, rétegződést javító módszerek  
 
Kleinbach et al. (1993) vizsgálatai alapján megállapítható, hogy jelentősebb 
termikus rétegződés alacsony ki- és belépő sebességeknél áll elő, tehát a kollektor 
felől és a fogyasztás következtében a hálózatról a tartályba áramló víz  sebességét 
amennyire lehet le kell csökkenteni. Hahne, Chen (1998) eredményei is ezzel 
összhangban vannak. Lassú beáramlású tartályok termikus rétegződési folyamatait 
vizsgálva azt tapasztalták, hogy 10-nél nagyobb Richardson szám (a folyadékbeli 
diffúziós és konvekciós sebesség hányadosa) esetén kedvező a termikus rétegződés. 
 
Matrawy, Farkas (1996) vizsgálták, hogy a termikus rétegződést hogyan 
befolyásolja a tárolóból kilépő és a kollektor felől a tárolóba érkező víz pozíciója. 
Vizsgálataik azt mutatták, hogy a kollektor felől érkező folyadék belépési pontja 
jelentősen, míg a fogyasztás irányába kilépő hely csak kismértékben hat a 
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rétegződésre. Eredményeik szerint, a belépési pontot célszerű a tárolóban minél 
magasabbra helyezni.  
 
A termikus rétegződés javítására a már említett lebegőcsöves vízbevezetésen 
(amikor a cső nem rögzített helyzetű és a beáramló víz hőmérsékletétől függően 
abba a rétegbe emelkedik, melynek sűrűsége közel megegyezik a beáramló víz 
sűrűségével) kívül a perforáltcsöves megoldás is alkalmas. Ezen esetben a 
vízbevezetés függőlegesen elhelyezkedő perforált csövön keresztül történik, és a 
csőből a víz a tartály azon rétegénél lép be, melynek sűrűsége megegyezik a 
beáramló víz sűrűségével.  
 
A termikus rétegződés különböző áramlásterelő megoldásokkal is javítható. 
Andersen, Furbo (1998) síklemezes és félgömb alakú áramlásterelők hatásait 
vizsgálták, míg Zachár (2003), Zachár et al. (2003) különböző méretű síklemezes 
diffúzorok alkalmazásának hatására kialakuló termikus rétegződést vizsgált 
különböző beáramlási feltételek mellett. 
 
 
2.4. Szoláris vízmelegítő rendszer fizikai alapú modellje 
 
Az általam vizsgált szoláris vízmelegítő rendszer fizikai alapú modellje az előző 
2.2.4., 2.3.1 és 2.3.2 alfejezetekben bemutatott eredmények összekapcsolásával és 
azok megfelelő módosításával adható meg. A 2.8. ábra a rendszer vázlatos rajzát 
mutatja a jellemző értékek feltüntetésével.  

  
                                          Tc                                     Ut                             
        I   
 
   Twc                                                                                                            Twt 
                                                                                             Uh 
                                                                                                 
                        Tv                                                                                                            T1 
                                                                             mc                                       mL 
                                                                                                                              TL 

2.8. ábra  Szoláris vízmelegítő rendszer vázlata 
 

A 2.2.4. fejezetbeli kollektoregyenletből mivel a Tav átlagos kollektorhőmérséklet 
nehezen határozható meg és ugyanakkor a Tav=(Tin+Tc)/2 értékkel közelítjük a 
veszteség számításánál, felhasználjuk, hogy a hőcserélő csőkígyóból kilépő 
folyadék lép be a kollektorba (Tin=Tv) és a kollektorból kilépő lép be a hőcserélőbe 
(To=Tc), valamint hogy a ρmVc=mc a kollektorban levő folyadék tömege, és ekkor a 
kollektorra vonatkozóan kapjuk:  
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A tároló rétegeinek energiaegyensúlya azzal módosul, hogy az alsó rétegben 
rögzítetten található hőcserélőn keresztül történik a hő tárolóba juttatása a kollektor 
irányából, továbbá az utánpótlásul érkező víz is az alsó rétegbe folyik be, a 
fogyasztás pedig a felső rétegből történik. Ezen feltételezéseket figyelembe véve a 
vonatkozó egyenletek: 
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és a hőcserélő csőkígyóra vonatkozó eredményből:  
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Ez az egyenletrendszer szolgál alapjául az általam vizsgált rendszerek 4.3. 
fejezetben vázolt, TRNSYS szoftver segítségével megvalósított modelljeinek. 
 
A kapott egyenletrendszer megoldására a közvetlen numerikus módszeren kívül 
lehetőség van közvetett módszerek, véges differencia, végeselem, véges térfogatok 
módszere alkalmazásával, pl. MATLAB, ANSYS, COSMOSM stb. szoftverek 
segítségével.  
 
A vázolt modell eltekint a kollektort a tárolóval összekapcsoló és működtető 
elemeknél fellépő veszteségektől és a beáramlás következtében kialakuló ún. 
viszkózus keveredés (viszkózus entrainment) rétegezettséget romboló hatásától. 
 
Meg kell jegyezni, hogy vannak modellek, melyek a viszkózus keveredést is 
figyelembe tudják venni speciális feltételek esetén. Pl. hidegebb víz felső 
beáramlása esetén a Plume Entrainment modell (Schlichting, 1968), ami 
természetesen tovább bonyolítja a leíró egyenletrendszert és nehezíti annak 
megoldását.  
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Ugyanakkor, ha tetszőleges beáramlási feltételek mellett szeretnénk leírni a 
tartályban lezajló termikus és áramlástani folyamatokat, a tárolóban kialakuló 
hőmérséklet és sebességmezőt kell meghatározni. A hőmérséklet térbeli és időbeli 
alakulását a hőtranszport egyenletből, míg a sebességmezőt a viszkózus 
folyadékokra érvényes hidrodinamikai mozgásegyenletből, a Navier-Stokes 
egyenletekből lehet meghatározni, felhasználva a kontinuitási egyenletet és a 
sűrűség és nyomás közötti kapcsolatot tartalmazó állapotegyenletet, valamint a 
kezdeti- és peremfeltételeket. 
  
A tárolóban kialakuló hőmérséklet- és sebességmező tanulmányozását az említett 
általános közelítő módszerek mellett lehetővé teszi az egyszerűbb geometriájú 
problémák esetén az örvényintenzitás-áramfüggvény módszer (Stoyan, Takó 
(1997), Litvai (2000)), illetve bonyolultabb geometriájú esetben a 
nyomáskorrekciós módszer (Patankar,1980 valamint Stoyan, Takó; 1997). 
A megoldásként adódó hőmérsékletmező elemzésével nyerhető információ a 
tartálybeli rétegezettségre vonatkozóan. 
 
A fejezetben vázoltakból kitűnik, hogy a tároló rétegeinek hőmérsékletét leíró 
egyenletek bonyolultak, elhanyagolásokat tartalmaznak, a bennük szereplő 
paraméterek meghatározása sokszor nagyon körülményes és az egyenletek 
valamilyen közelítő módszerrel oldhatók csak meg. A termikus rétegződés leírására 
szolgáló neurális hálós modellt és eredményeit mutatom be a 4.4. fejezetben 
TRNSYS szoftver segítségével számított értékekre, a 4.5. fejezetben pedig mért 
adatokra alapozva. 
 
 
2.5. Fototermikus rendszerekre vonatkozó NN modellek és eredményeik 
 
Általánosságban a folyamatokat, így a fototermikus rendszerek működését is 
mérési adatok alapján készített modellek segítségével is vizsgálhatjuk. 
A modellezési módszerek a következőképpen csoportosíthatók: 

• Fizikai alapú modell, mely a valós jelenséget differenciálegyenletek 
segítségével írja le, melyek tartalmazzák a modell fizikai paramétereit. 

• Sztochasztikus módszer, mely a valószínűségelmélet alapján írja le a 
problémát. 

• Fekete doboz (black box) modell: 
  - klasszikus fajtái: olyan matematikai egyenletekkel próbálnak 

közelíteni, amelyek jók lehetnek illetve polinomiális közelítés 
esetén annak fokszámával variálnak, 

  -   mesterséges intelligencia (MI) modellek: neurális hálók, fuzzy logika 
vagy genetikai algoritmus segítségével írják le a rendszer 
viselkedését.  
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A neurális hálós (NN) modell tehát egy speciális fekete doboz modell. A neurális 
hálók minták alapján tanulják meg a rendszer viselkedését, így elsősorban 
modellezésre, rendszer működésének szimulálására, míg a fuzzy rendszerek 
irányítási feladatok ellátására alkalmasak. Gyakran alkalmaznak hibrid modelleket, 
melyek ötvözik a különböző MI módszerek előnyeit. 
 
A mesterséges intelligencia módszerekkel történő modellezés rövidebb múltra 
tekint vissza, mint a hagyományos modellezési módszerek, ugyanakkor a szoláris 
rendszerek építése iránti igény is csak az utóbbi évtizedekben növekedett meg. 
Ezzel magyarázható, hogy viszonylag kevés irodalom található fototermikus 
rendszerek MI módszerrel történő vizsgálatára. 
 
Kalogirou (2006) síkkollektorok teljesítményparamétereinek becslésére készített 
neurális hálókat. Modelljeinek bemenő adatai (25 db) a kollektor geometriai adatai, 
tömege, az abszorber típusa, a szelektív bevonat típusa, a szigetelő típusa és 
vastagsága, az üvegrétegek száma, a párhuzamosan elhelyezkedő csövek mérete és 
száma, a szolárfolyadék térfogatárama és az üzemi nyomás. Kimenő adatok pedig a 
standard kollektor teljesítményegyenlet 3 paramétere a szél hatásának figyelembe 
vételével ill. a következő modellnél a szél hatását figyelmen kívül hagyva, a 
beesési szög 2 módosító tényezője a harmadik modellnél. A következő 3 modell 1-
1 kimenettel rendelkezett: a kollektor időtényezője, a kollektor állandósult 
hőmérséklete ill. hőkapacitása. A modellek kidolgozásánál, a tanításnál és 
validálásnál az LTS kollektorkatalógus készítésénél felhasznált 130 síkkollektor 
típusra vonatkozó adatokat alkalmazta. A neurális hálók mindegyike 3 rejtett 
réteget tartalmaz, rétegenként 4-7 neuronnal. A validálás során a modellek 
segítségével becsült paraméterek értékei jól közelítik a tényleges értékeket. 
 
Kalogirou et al. (1999) szoláris gravitációs (thermosiphon) használati 
melegvízkészítő rendszer tartálya hőmérsékletének alakulását és a felhasználható 
energiát becslő NN alapú modellt dolgoztak ki. A háló tanításánál 30 
rendszerbeállítást használtak.  
A rendszer paraméterei: a kollektor felülete (1,81-4,38 m2 között), a tároló 
hőveszteségi tényezője, a tároló típusa (fekvő ill. álló henger), térfogata, a rendszer 
zárt ill. nyílt volta. Bemenő adatok a paramétereken kívül: az adott napra 
vonatkozó átlagos teljes napsugárzás, a környezet átlaghőmérséklete és a tároló 
vizének reggeli hőmérséklete. Kimenő adatok: a rendszer által az adott napon 
gyűjtött energia és a tároló hőmérsékletének értéke a nap végére. Mind a 30 
rendszerbeállítást 10 napra vonatkozó időjárási adatokra vizsgálták. Az így adódó 
300 esetből véletlenszerűen kiválasztott 26-ot a modell ellenőrzésénél (validálás), a 
többi 264-et a tanításnál használták.  
A legjobb közelítést adónak bizonyuló visszacsatolást nem tartalmazó 
(feedforward) NN struktúra a bemeneti rétegében 8 lineáris, a rejtett rétegében  
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átmeneti függvényű neuront tartalmaz.  
 
A modell által jósolt és a mért adatok közti eltérés a hőmérsékletre 7,1%, az 
energiára 9,7% volt, ami elfogadható pontosságú a szoláris rendszerek mérnöki 
tervezőmunkájánál.  
 
Kalogirou, Panteliou (2000) szoláris vízmelegítő rendszer hosszabb időszakra 
vonatkozó hatásfokának becslésére használtak NN modellt. Az előző cikkben 
részletezett 30 rendszerbeállítást 3 görögországi helyszínen (Athén, Heradeon, 
Salonica) vizsgálták. 27 rendszerbeállítást a tanításnál, a fennmaradó 3-at a 
validálásnál használták. Különböző neurális hálókat használtak a különböző 
kimeneteknek megfelelően. Az elsőnél becsülték fogyasztás nélküli esetben a 
tárolóban összegyűjtött energiát a nap végére, a másik esetben a melegvízhozamot 
35 °C ill. 40 °C fogyasztási hőmérséklet igény esetére. Az első esetben a méret és 
hatásfok valamint a meteorológiai adatok, míg a másodiknál az igényelt 
vízhőmérséklet 2 értéke is bemenő adatként szerepelt. Az NN struktúra 3 rétegében 
különböző számú és átviteli függvényű neuronokat alkalmaztak. A tanításnál pedig 
a hibavisszaterjesztéses  algoritmust. 3 éves időtartamra vonatkozóan hasonlították 
össze a mért és NN segítségével jósolt értékeket. Mind a havi melegvízhozam, 
mind a rendszerrel nyerhető napenergia értékére a mért értékekkel jó összhangban 
levő eredményeket kaptak. Megállapították, hogy a modell segítségével nyert 
eredmények a tervezési és rendszerméretezési feladatokhoz elfogadható pontosságú 
becslést adtak. 
 
Kalogirou (2004) egy hibrid, neurális hálót és genetikai algoritmust tartalmazó 
modellt készített síkkollektoros vízmelegítő rendszer optimalizálására. A megfelelő 
kollektor felület és a tároló térfogat mellett a költségekkel és a gazdasági haszonnal 
is számol. TRNSYS szoftverrel készült a problémát leíró polinomiális neurális 
hálót (a bemenő ill. a rétegek kimeneteként adódó értékek a következő és az összes 
ezt követő rétegre a súlyokon keresztül hatnak) és genetikai algoritmust tartalmazó 
modell. A szerző által javasolt, ciprusi mérési adatokra alapozott hibrid modellel 
adódó optimális megoldás hatékonyabb, mint a hagyományos megoldások.  
 
Spanyolországban (Almeria) található kollektormezőre vonatkozó mérési adatok 
alapján szerzett ismereteiket adták közre spanyol és portugál szerzők különböző 
cikkekben. Henriques et al. (2002) olyan irányítási rendszert dolgoztak ki, mely a 
napkollektoros mezőből kilépő olaj hőmérsékletét állandó értéken tartja. A 
napsugárzás, felhősödés, páratartalom előre nem determinálhatók. Az ismeretlen 
rendszert mérési adatokra alapozva egy visszacsatolásos (feedback) neurális háló 
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egy nemlineáris irányítási problémává alakítja, amely nemlineáris irányítási 
technikákkal már kezelhető. A cikk részletezi a javasolt NN struktúrát, a 
rendszerparaméterek meghatározásához a módszereket és a szabályozás 
egyenleteit. A belépő olaj hőmérsékletéből és a sugárzás értékéből a kilépő olaj 
hőmérsékletét meghatározó NN modell 2 neuront tartalmaz, a tanítás a Levenberg–
Marquardt algoritmussal történt. A kollektormező tömegáramának ezen neurális 
hálót is tartalmazó szabályozásával elérhető a kilépő olaj hőmérsékletének állandó 
értéken tartása. Géczy-Víg, Farkas (2002) ugyanerre a rendszerre 2 rétegű, a rejtett 
rétegében 7 db tan-sig neuront tartalmazó NN-t dolgoztak ki, melynek segítségével 
a kollektormezőből kilépő olaj hőmérséklete 4,5 oC átlagos pontossággal jelezhető 
előre. Ezen kollektormezőre vonatkozik egy neuro-fuzzy irányítási rendszer 
kidolgozása is Cardoso et al. (1999). A fuzzy rendszer neurális hálós eredményeket 
használva eldönti, hogy az adott feltételek esetén melyik PID szabályzó 
működtetésével érhető el a szoláris rendszer optimális működése. A 10 párhuzamos 
hurokba kötve elhelyezett 480 db kollektor teljes felülete 2672 m2, maximális 
hőteljesítménye 1,2 MW. A rendszer 140 m3 térfogatú tárolójában felhalmozódó 
hőt döntően lepárlásra (desalination) használják. A mérési és szimulációs 
eredmények mutatják a javasolt szabályozási stratégia hatékonyságát. 
 
Egy alternatív neuro-fuzzy rendszert dolgoztak ki Pereira, Dourado (2002), amely 
RBF alapú (a bemeneti rétegben annyi a neuron, amennyi a tanításnál az adatsorok 
száma és minden neuronokhoz Gauss átmeneti függvény tartozik) NN struktúrát és 
SVL (support vector learning) tanulóalgoritmust használt. Modelljük az előbbihez 
hasonlóan az olaj tömegáramának szabályozásával a kollektormezőbe belépő olaj 
hőmérsékletéből és a napsugárzás értéke alapján a kívánt értéken tartja a 
kollektormezőből kilépő olaj hőmérsékletét. A validálás során kapott eredmények 
megegyeznek a 30 neuronos visszacsatolás nélküli hálóval elérhető eredménnyel, 
de az általánosítási lehetősége ennek a modellnek jobb. 
 
Cetiner et al. (2004) koncentrátoros kollektort, abszorbert, külső hőcserélőt, tárolót, 
szivattyút és szabályozó egységet tartalmazó szoláris rendszer hatásfokát vizsgálta 
neurális háló segítségével. A 2 részből álló összesen 54 m2 felületű tükör egy 12 m 
hosszú vonalban elhelyezkedő abszorberre fókuszálta a napsugárzásból nyert hőt. 
A tükrök K-Ny-i irányú napkövetővel rendelkeznek. A meteorológiai adatok: 
sugárzás, környezeti hőmérséklet, szélsebesség és az abszorbernél a belépő 
folyadék hőmérséklete voltak a bemenő adatok, kimenő adat pedig a kollektorkör 
tömegárama. A rendszer viselkedését leíró NN modell a rejtett rétegében 7 neuront 
tartalmaz. A törökországi helyszíneken (Ankara, Denzili) mért és az NN 
segítségével számított adatok alapján megállapították, hogy a rendszer hatásfoka 
15%-ról 40%-ra nő, majd visszaesik 15%-ra a napsütéses időszak végére. A 
hatásfokot legjelentősebben az árnyékolás csökkenti. A felhősödés sugárzást 
csökkentő hatása és a szeles időben az abszorbernél megnövekvő hőveszteség 
szintén jelentős negatív hatású. A grafikonok elemzése alapján elmondható, hogy 
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az NN segítségével az óránként becsült átlagos tömegáram és a rendszer 
segítségével gyűjtött felhasználható energia értéke jól közelíti a mért értékeket.  
 
Nagyméretű szoláris vízmelegítő rendszer optimalizálását végezték Loomans, 
Visser (2002) genetikai algoritmussal (GA). Rendszereik 3 kollektor típust (2,7-8 
m2 felület) és 5 féle hőtárolót (1-3 m3 térfogat) tartalmaztak. Maximálisan 50 db 
kollektort és 9 db hőtárolót lehetett a rendszerbe kapcsolni. A lehetséges 6750 
esetből 67 variáción végeztek vizsgálatokat. Vizsgálataik is azt támasztották alá, 
hogy különböző feltételek mellett különböző lesz az optimális rendszer. 
Nagyméretű rendszerek (hotel, kórház, étterem, sportcentrum) esetén a különböző 
napi és éves melegvízszükséglet a kollektorfelületre és a tárolótérfogatra hat 
elsősorban. A rendszer különösen érzékeny a tároló méretére, ha napi csúcsok 
teljesítése szempontjából vizsgáljuk. A nyári csúcsfogyasztásra, egész éves átlagra 
és nyári alacsony fogyasztási igényekre vonatkozóan a költségarányokat is 
vizsgálták. Grafikonjaikról számszerű adatok is leolvashatók (1998-as árakon). 
Megállapítható, hogy jól tervezett nagy rendszer visszatérülési ideje kisebb, mint a 
kisméretű, háztartási melegvízelőállító rendszereké. 
 

A szakirodalom tanulmányozása alapján megállapítható, hogy a neurális hálók 
alkalmazása a szoláris rendszerek esetén is kezd előtérbe kerülni. Alkalmazásuk 
lehetőséget kínál összetett rendszerek szimulációjára, tanulmányozására. 
Felhasználható méretezésre valamint a hagyományosnál hatékonyabb szabályozás 
valósítható meg segítségükkel. Mindezek indokolják a módszer alkalmazását. 

 

A dolgozat keretei között a meglévő ill. egyszerűbb célirányos rendszerfejlesztés 
után kapott síkkollektoros rendszerrel mérési adatok gyűjtésére, feldolgozására volt 
módom. Ezen adatokra alapozva készítettem el a dolgozatban bemutatásra kerülő 
modelleket.  
 
Az általam síkkollektorra illetve síkkollektoros vízmelegítő rendszerre kidolgozott 
neurális hálókat és a segítségükkel nyert eredményeket a 4.2., 4.4. és 4.5. 
fejezetekben részletezem. 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 

Ebben a fejezetben bemutatom az általam vizsgált szoláris vízmelegítő rendszert, 
részletezem, hogy milyen fizikai mennyiségeket a rendszer mely pontjain, hogyan 
és milyen pontosan mértem, külön választva a már korábban meglévő és a jelen 
munkához kialakított mérési lehetőségeket. Továbbá itt ismertetem az általam 
alkalmazott neurális hálós modellezési módszert. 

3.1. Szoláris vízmelegítő rendszer  
 
A vizsgált oktatási és demonstrációs céllal épített napkollektoros rendszernél 
(Farkas et al., 1998) a kollektor által termelt hő egy tároló vizét melegíti ill. az 1. 
2. csapok megfelelő állításával a tároló szomszédságában kialakított növényház 
modell melegítésére fordítódik. A rendszer vázlatos rajzát mutatja a 3.1. ábra. 

                                                                              tároló 
 
 
 
    kollektor 
                                                                                          
                                                                                                  növényház 
 
 
                              szivattyú  

3.1. ábra  A vizsgált rendszer vázlatos rajza 
 
Vizsgálataim a tárolós körre koncentrálódtak. A rendszer a SZIE Fizika és 
Folyamatirányítási Tanszékén működik (Farkas, 1997), kollektora a Tanszék 
teraszán található (3.2. ábra). 

 
3.2. ábra A vizsgált rendszer kollektora 

A kollektor a Fiorentini Hungary Kft által gyártott SKV típusú, szelektív 
bevonattal rendelkező, edzett biztonsági üveg fedőlappal ellátott, párhuzamos belső 
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kapcsolású, 1,65 m2 hőelnyelő felületű, Déli tájolású, a vízszintessel 45°-os szöget 
bezáróan elhelyezkedő folyadékos síkkollektor. 
A szolárkörben polipropilén-glikol és desztilláltvíz 50-50% arányú keveréke 
kering, amely -30 °C hőmérsékletig fagyálló és a gyártó adatai szerint max. 130 
°C-ig melegedhet fel  üresjáratban a kollektorban. A megengedett üzemi nyomás 3 
bar.  
A szolárkörben a folyadék áramoltatását egy Grundfos UPS 25-50 típusú szivattyú 
biztosítja, melynek térfogatárama 0,2016 m3/h. A szivattyú ki-bekapcsolása 
szoftveresen szabályozható.  
A szolárkörben közel 10 l térfogatú szolárfolyadék kering, ebből 1,2 l a 
kollektorban. 
A kollektor és a tároló összekötése 2x 21 m hosszúságú, részben polifoam szigetelő 
réteggel bevont  1,5 cm külső átmérőjű vörösréz csőszerelvényekkel valósult meg. 
A forróvíz tároló köpenye egy Hajdú gyártmányú, Z 150 E típusú 150 literes bojler, 
amely segédfűtés nélküli, speciális alaplappal és belső hőcserélővel van 
kiegészítve, melyet a 3.3. fejezetben részletezek. 
A szolárkör további fontos tartozékai még a légtelenítő szelep, a tágulási tartály, a 
túlnyomást akadályozó szelep és a töltő-ürítő szerelvény. A 3.3. ábra a vizsgálataim 
középpontjában levő rendszerrészt mutatja, feltüntetve a később részletezésre 
kerülő, általam használt mérési adatok mérőhelyeit is. 

   
                                                                                                        T1 
 
                            
                               légteleítő szelep 
 
 
                                                                                                                                      melegvíz fogy. 
                                                                                                                                               
                                    túlnyomást  
                                   akadályozó                                                                                                  
                                        s zelep                                                                                                    
                                                                                                                                          betáp  hidegvíz          
 
 
 
 
                          tágulási  
                            tartály                töltő-leürítő 
                                                          csap 

                                                                                                
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   
                                                                                                      Twt         
                                I                                                                                   
                                        Tout                                                                      
                                   Twc                                                                            
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                          Tki   mL 
                                                                                                                                                     Tbe 
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                        mc 
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3.3. ábra A vizsgált rendszerrész a mérőhelyekkel 
 
3.2. Mérő-érzékelő és adatgyűjtő rendszer  
 
Ebben a pontban részletezem a modellezésemhez szükséges adatok mérését, 
továbbá hogy hogyan tárolódnak és dolgozhatók fel az adatok. 
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A használati melegvíz előállítására szolgáló rendszer működésének 
nyomonkövetésére és a rendszer szabályozásához a 3.1. táblázatban szereplő 
jellemzők értékeire volt szükség:  
  
3.1. táblázat  Mérési adatok  

jel megnevezés mérés pontossága 
Tin kollektorba belépő szolárfolyadék hőmérséklete 0,01  °C 
Tout kollektorból kilépő szolárfolyadék hőmérséklete 0,01  °C 
Twc  kollektor környezetének hőmérséklete 0,01  °C 
Twt  tároló környezetének hőmérséklete 0,01  °C 
Tbe tárolóba utánpótlásként érkező víz hőmérséklete 0,1  °C 
Tki fogyasztáskor a tárolóból kivett víz hőmérséklete 0,1  °C 
I  a kollektor egységnyi felületét ért globál sugárzás 20 W/m2

mL a fogyasztás tömegárama 0,1  kg/min 
mc szolárkörbeli tömegáram - 

A 3.3. ábrán a színes pontok a mérések helyeit tűntetik fel: zöld  a sugárzás, kék a 
tömegáramok,  piros pedig a hőmérsékletek mérési helyei. 
 
A kollektor helyszínén található meteorológiai állomás alkalmas a környezeti 
levegő hőmérséklete, a levegő relatív nedvessége a globál és diffúz sugárzás, a 
szélsebesség és a szélirány mérésére. Ezek közül a hőmérséklet és globál sugárzás 
adatok a legfontosabbak. 

A sugárzás érzékelő Kipp & Zonen gyártmányú CM11-es típusú. Mérési 
sávszélessége 305-2800 nm, érzékenysége 4-6 µV/(W/m2), impedanciája 700-1500 
Ω, üzemi hőmérséklete -40 – 90 °C, hőmérsékletfüggése 1% (-10 és 40 °C között), 
a maximális sugárzás 4000 W/m2. A piranométer a kollektor síkjában, a kollektor 
tetejére beépítve található a 3.3. ábrán I jelöli. 
 
A hőmérsékletek egy részének mérése (Twc, Tin, Tout, Twt) PT100 platina 
ellenálláshőmérővel történt. Ez az érzékelő 0,385 Ω-mal növeli ellenállását  
fokonként, a mérésnél szükséges tartományban a karakterisztika lineáris, az 
illesztést a mérőszoftver el tudja végezni. Az ellenálláshőmérők kívülről könnyen 
hozzáférhető helyeken található 1x3x10 mm kiterjedésű lapkaérzékelők, 
melyeknek egyszerű a mérendő felülethez illesztésük. Jó hővezető tulajdonságú 
tömítő anyag alkalmazásával a felület és az érzékelő közti hőmérsékletkülönbség 
minimálisra csökkenthető.  

Tbe és Tki mérése higanyos hőmérővel fogyasztások alkalmával történt, míg a többi 
adat percenként áll rendelkezésre. A tárolóbeli víz rétegeinek hőmérséklet mérését 
a 3.3.2. fejezet részletezi. 
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A fogyasztott melegvíz kivétele manuálisan történt. A szolárköri térfogatáram a 
szivattyú bekapcsolását követően a kikapcsolásig állandó, 0,2016 m3/h. A 
térfogatáramokból a tömegáramok egyszerűen számíthatók.  
 

A meteorológiai adatgyűjtő, monitorozó egység Lufft OPUS II. típusú. Az LCD 
paneles megjelenítőjén leolvashatók az aktuális értékek ill. az adatgyűjtő beállítási 
paraméterei. A kezelőgombok segítségével ezen utóbbiak módosíthatók is. 
Üzemeltethető hálózatról, vagy akkumulátorokkal. A rendszer 30 000 mérési adat 
(kb. 20 nap adatai) tárolására alkalmas. Az adatok RS 232 csatlakozáson keresztül 
számítógépre vihetők. A készülék bemenetei programozhatóak, áram és 
feszültségjelek fogadására alkalmasak. 

Az Advantech cég ADAM 4000 sorozatú moduljaiból épül fel az adatgyűjtő 
rendszer. A modulok használatával az egész rendszer egy RS 485, 19200 bit/s 
maximális adatsebességű sodort érpáron keresztül összeköttetésben van egymással 
és a központi számítógéppel. Egy ADAM modul valósítja meg a jeleknek a 
számítógép által használt RS 232-re és visszakonvertálását. A szabályozás is 
ADAM modulon keresztül történik. 

Lehetőség van a folyamatosan gyűjtött és tárolt adatok feldolgozására, grafikus 
megjelenítésére. 
Az ADAM modulok egy soros vonalra vannak felfűzve, mindegyiknek külön címe 
van és a számítógép egyszerre egy modult szólít meg. Az adatgyűjtő program 
Windows alatt futó, C nyelven íródott egyedi program (Bíró,1996). Az adatok 
szöveges állományokban tárolódnak, módosításkor, zavar esetén .des kiterjesztésű, 
leíró fájlok készülnek. 
 

3.3. Speciális kialakítású tároló 
 
A tárolókban a termikus rétegződés általában csak részben valósul meg, bár 
energetikailag ez lenne a kedvezőbb. Christofari et al. (2003) vizsgálatai szerint 
éves viszonylatban speciális kivitelezésű síkkollektorral 5,25%-kal több energiát 
nyertek a tárolóbeli víz nagyfokú rétegezettségével a kevert tárolóbeli esethez 
képest. 

Én speciális hőcserélő beiktatásával igyekeztem a vizsgált melegvizes tárolóban a 
tökéletesebb rétegződés kialakulását és fennmaradását segíteni. Ezen alfejezetben  
a belső hőcserélőt, a rétegek hőmérsékleteinek (a 3.3. ábrán T1, T2, …, T8) mérési 
kialakítását és ezen termoelemes mérőrendszer kalibrálását mutatom be. 
 
 
3.3.1. Hőcserélő 
 
A hőcserélő 1 mm falvastagságú 15 mm átmérőjű vörösréz csőből készített 13 
menetes csőkígyó. A jeladók vezetékei a hőcserélő szimmetria tengelyén átvezetett 
rézcsövön keresztül jutnak a tárolóba. A 250 mm magas hőcserélő egy 170 mm 
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átmérőjű, 5 mm vastag sárgaréz alaplapra lett integrálva, amely egyben a tároló 
záróeleme is (3.4. ábra).  
 
A hőcserélőre jól illeszkedő rozsdamentes acél henger az alaplaptól számított 25 
mm-es hézaggal rendelkezik (3.5. ábra), biztosítva a felmelegítendő hidegvíz 
szabályozott beáramlását a hőcserélőbe, mely a primer közeg által szállított hő 
átadása utáni konvekciós áramlással működik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                3.4. ábra A hőcserélő                            3.5. ábra A hőcserélő borítása            

 
 
A hőcserélő hengerpalástjának folytatásaként egy 40 mm 
átmérőjűre leszűkített 740 mm magas 1,5 mm falvastagú 
rézcsőben áramlik tovább a hőcserélő által felmelegített 
víz a bojler felső részébe. A szűkítés 30 mm-es 
szakaszon valósult meg (3.6. ábra), a leszűkített cső a 
bojler teteje alatt 95 mm-rel végződik. 
 
 
 

         3.6. ábra  A szűkítés 
 

 
 
A konvekciós elven működő áramlási „folyosó” 10 mm 
vastagságú szilikon-kaucsuk zártcellás habszigetelést 
kapott (3.7. ábra). A hőcserélő rendszer ilyen módon 
történő kialakítása optimális feltételeket biztosít a 
tárolóbeli közegben a termikus rétegződés 
kialakulásához. 
 
        

         3.7. ábra A hőcserélő szigetelése 
 
A következő 3.8. ábra a hőcserélő egység méreteit szemlélteti. 
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3.8. ábra A hőcserélő egység geometriája 

 
 
3.3.2. Réteghőmérséklet mérése 

 
 
Az 1150 mm magas, 150 l térfogatú forróvíz tárolóban a 
termikus rétegződés vizsgálatára kialakított termoelemes 
érzékelőrendszer réz csatlakozással rendelkező, hőálló 
műanyagból (polipropilén) készült csőszakaszokból lett 
összeépítve polifúziós hegesztéssel. A magassága 955 mm. 
A mérőhelyek (8 db) a tároló 8 egyenlő vastagságú 
rétegének középpontjai magasságában helyezkednek el 
(3.9. ábra) 
 

3.9. ábra A mérőhelyek elhelyezkedése 
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A 3.10. ábra egy érzékelő befogadó helyét mutatja. 
 
 
Réz alapanyagú, különböző méretű végelzáróval 
történő érzékelő foglalat kialakításánál vizsgáltam a 
termoelemek hőtehetetlenségét. A 3.2. táblázat a 
különböző foglalat típusok alkalmazása esetén mért 
időállandókat foglalja össze.  
 

3.10. ábra Egy érzékelő befogadó helye        
 
3.2. táblázat  A mért időállandók 

foglalat típusa időállandó [s] 
C1/2” végdugó 7,85 
C1/4” végdugó 6,28 
M4*10 csavar 2,36 
M4*4 csavar 2,19 

 
Végül ún. danamit komponens műanyag végelzáró 
foglalatokba kerültek a megfelelően alacsony 
hőtehetetlenségű M4*4-es sárgaréz csavarokból 
kialakított „mérőcsúcsok” (3.11. ábra).  
 
 
 

3.11. ábra  A danamit végelzáró és az alkalmazott mérőcsúcs 
Ezen csavarok belsejében, 2,1 mm-es furatokban létesített forrasztási pont adta a 
termoelem melegpontját.  
A 3.12. ábra egy beépítésre került mérőcsúcs esetén mutatja a termoelemnél mért 
hőtehetetlenséget egy felmelegítési és egy kihülési szakaszra. 
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3.12. ábra A beépített termoelemek hőtehetetlensége 

Ezzel az érzékelőrendszer kialakítással biztosítottam a vízmentes szigetelést, a 
megfelelően alacsony hőtehetetlenséget és a termoelem érzékelőpontjainak a 
rögzítését. 
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A termoelem 335-8173 jelű, a Labfacility által gyártott 
PTFE TW-TW, T típusú 0,2 mm átmérőjű 
vezetékpárból áll (3.13. ábra). 
A danamit csavarokban kialakított furatokba kerültek 
az érzékelőket tartalmazó kis rézcsavarok. Az 
illesztéseknél Gumiám-G szolgált tömítés gyanánt. 
 
 

3.13. ábra A beforrasztott termoelemek 
 

 
Az érzékelők tartályba való bevezetéséhez egy flexibilis 
csőszakasz közbeiktatására volt szükség. 
Az érzékelőket befogadó csőszakasz tárolóbeli rögzítése 
bontott merevlemez–ritkaföldfém mágnesek 
segítségével lett megoldva (3.14. ábra). Ezen mágnesek 
gondoskodnak arról, hogy az érzékelősor függőlegesen 
helyezkedjen el és a mérőpontok a kívánt pozícióban, a 
bojler falától 40 mm távolságban legyenek. 
 

3.14. ábra Az érzékelősor rögzítése 
 
A 3.15. ábra a teljes beépített részt mutatja. A kollektorkör 3 járatú 
motorosszelepek (termóexpanziós) közbeiktatásával és azok megfelelő 
beállításával a hőcserélőn keresztül záródik. A vízelvétel automatizálása a 3.16. 
ábrán látható mágnesszelep beiktatásával valósult meg. 

  
 

 
 
      
 
 
 
 
 

 
      3.15. ábra A teljes beépített rész      3.16. ábra A vízelvételt automatizáló szelep 
 
A 3.17. ábra az összeszerelt tároló egységet, a 3.18. ábra pedig a technológiai 
csőszerelést mutatja. 
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         3.17. ábra A tároló egység                 3.18. ábra A technológiai csőszerelés 
 
3.3.3. Kalibráció  
 
Az NN modellezésnél csak mérési adatokra lehet támaszkodni, így lényeges, hogy 
az adatok megfelelően pontosak legyenek. Ennek érdekében a mérőrendszer 
kalibrálását kellő körültekintéssel kellett végezni. 
 

Először, még a beépítés előtt a nyolc érzékelő 
együttes tesztelése történt (3.19. ábra), termoszban 
levő, különböző hőmérsékletű vizekben 5-95 °C 
hőmérséklettartományban.  
Referenciaként VoltCraft típusú 0,01 °C pontosságú 
termoelemes hőmérsékletmérő eszközt használtam.  
 
 

3.19. ábra  A 8 érzékelő együttes tesztelése beépítés előtt 
 

 
A kalibrálásoknál felhasználtam az ADAM 4817 8 
csatornás modult (3.20. ábra), mely a termoelemnél 
keletkező feszültség és hőmérsékletértékre konvertált 
értékét jelzi ki és tárolja a hozzá kapcsolt számítógépen. 
Az illesztést a mérőszoftver elvégzi. Az ADAM modulbeli 
csatlakozási pontok a termoelemek hidegpontjai. 
 
 
 

3.20. ábra A mérések során használt ADAM 4817 modul 
 
A termoelemek melegpontjainak beépítését követően termoelemenként 17-20 
mérési adatot használva, a mért értékekre a legkisebb négyzetek módszerével 
illesztett egyenest a hiteles értékek egyenesébe átvivő korrekciós tényezőket 
határoztam meg.  
 
A továbbiakban a fenti módon meghatározott korrekciós tényezők 
figyelembevételével kerültek felhasználásra a mért réteghőmérséklet értékek. 
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3.4. NN modellezési módszer  
 
A dolgozat gerincét adó módszer legfontosabb jellemzőit foglalom e fejezetben 
össze, fókuszálva az általam készített modelleknél felhasználtakra. 
 
3.4.1. NN modellezés  

A biológiai neurális hálózatok adták az alapötletet a mesterséges neurális hálózatok 
(NN) megvalósításához. Ahogyan a biológiai kutatásokkal egyre többet megtudunk 
az agy és idegrendszer felépítéséről és működéséről, az itt nyert eredmények a 
mesterséges analógjába is beépítésre kerülnek, így naponta fejlődik a neurális 
hálózatok tudományterülete. Az agy tulajdonságai közül elsősorban a 
tanulóképesség, a gyorsaság és a nagy hibatűrőképesség melyeket a mesterséges 
hálózatok átörökítettek. 
 
Az idegrendszer működési és strukturális egysége a neuron, olyan sejt, mely 
biokémiai reakciók segítségével képes információt befogadni, feldolgozni és 
továbbítani más idegsejteknek, izmoknak, mirigyeknek. Az idegsejt alapvető részei 
a sejttest, mely tartalmazza a sejtmagot és más sejtalkotókat; az axon, mely az 
információt, mint elektromos potenciálváltozást továbbítja; a dendritek, melyek 
(együtt a sejttesttel) a szomszédos neuronok felől érkező információt fogadják. Egy 
neuron sematikus vázlatát mutatja a 3.21. ábra. 

 
3.21. ábra A neuron sematikus vázlata 

A mesterséges neuron az agyi neuron másolata. A súlyozott bemenetet és egy 
konstansra választott bemenetet (bias) egy összegzés és valamilyen általában nem 
lineáris függvény követ. Ennek eredményeként születik a kimenet. A neuron 
rendelkezhet lokális memóriával is, amely pl. késleltetéseken, visszacsatolásokon 
keresztül érhető el. A 3.22. ábra a mesterséges neuron felépítését mutatja. 

∑  

x0=1 w0=b 
x1        w1  y 
x2      w2  
  f 
     lokális 
x    wN    memória N               

    átviteli függvény 

3.22. ábra  A mesterséges neuron felépítése 
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Az ábrán az x a bemeneti vektor (koordinátái xi, x0=1), w a súlyvektor (koordinátái 
wi, w0=b a bias), N a bemenetek száma, f az átviteli függvény, y a kimenet. Így a 
mesterséges neuron által megvalósított leképezés: 
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A központi idegrendszer mintegy 1–10 milliárd idegsejtből áll. Ezek mindegyike 
kb. 1000 másik idegsejttel van kapcsolatban szinapszisok által. Ha az egyik 
kapcsolódó idegsejt ingerületbe jön, akkor a fogadó idegsejt dendritjei 
membránjának két oldala között lévő feszültségkülönbség megváltozik. Ez a 
változás az axonokon mint akciós potenciál továbbítódik. Az axonvégződésekben 
ezek az akciós potenciálok ingerületátvivő anyagokat szabadítanak fel, melyek a 
szomszédos idegsejt receptoraihoz kötődve újabb idegsejtek membránján okoznak 
feszültségváltozást. Jelen tudásunk szerint a központi idegrendszer információ-
feldolgozásának alapja ezen akciós potenciálok áramlásának frekvenciája és 
mintázata a neuronok bonyolult hálózatán keresztül. 
 
Folytatva a biológiai analógiát, a neuronokból álló hálózat a mesterséges neurális 
háló. Ebben a neuronok ugyanolyan vagy hasonló típusú műveleteket végeznek a 
többiektől függetlenül,  sok másik neuronnal lehetnek összekapcsolva és a háló 
tanulni is képes. Megvalósításuk szerint lehetnek hardver (neurochip), szoftver 
(neurális hálózat szimulátor) vagy akár mindkettő is.  
A neurális hálókat szokás irányított gráffal ábrázolni. A neuron a hálózaton belül 
általában csak meghatározott számú neuronnal van kapcsolatban és ezek a 
kapcsolatok többnyire egyirányúak, így a hálózat rétegekre bontható (bemeneti, 
rejtett és kimeneti). 
A bemenetek és a rétegekhez tartozó bias értékek vektorokba rendezve, a súlyok 
(bemeneti, réteg és kimeneti) pedig mátrixokba adhatók meg. Előrecsatolt 
(feedforward) a hálózat, ha nincs visszacsatolás, a visszacsatolásos (feedback) lehet 
saját bemenetre (elemi), egy előző réteg neuronjának bemenetére (rétegek közötti) 
ill. egy ugyanabban a rétegben található másik neuron bemenetére (lateriális) 
visszacsatolt. 
 
3.4.2. NN tanulása, tanítása 
 
A tanítási ill. tanulási folyamatra 3 alapvetően különböző lehetőség van: 
ellenőrzött, nem ellenőrzött és analitikus módok. 
 
a/  Ellenőrzött tanulás

Ezen esetben összetartozó be- és kimeneti adatpárok állnak rendelkezésre és a cél 
az, hogy a tanítandó hálózat működése minél jobban megközelítse a vizsgált 
rendszer működését. Ez a megfelelő struktúra kiválasztásával és a paramétereinek 
beállításával érhető el. Tanításkor egy adott bemenetnél a háló válaszát össze 
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tudjuk hasonlítani a kívánt válasszal, és a keletkező hiba felhasználható a hálózat 
tanításánál. Kritériumfüggvényként (C) használható pl. az eltérésnégyzetek 
összege, melynek minimumát keressük a súly és bias értékek függvényében.   
 
A szélsőértékfeladat megoldásának módszerei paramétereiben linearizálható 
modellek esetén a gradiens alapú eljárások. Így a feladat a 
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megoldására vezethető vissza, ahol w a tényleges, w* pedig a feladat 
szempontjából optimális súlyvektor. A megoldáshoz alkalmazható a Newton 
módszer, a hibafelületen a negatív gradiens irányába ereszkedő ún. „legmeredekebb 
ereszkedés” módszere, a konjugált gradiensek módszere vagy az LMS (Least Mean 
Square) eljárás, melynek alapötlete hogy az átlagos négyzetes hiba helyett a 
pillanatnyi négyzetes hibából indul ki. Ezen legutóbbi eljárás nagyon elterjedt, 
azonban a pillanatnyi gradiens irányába történő korrekció az optimum közelében 
hibát okozhat. 
A neurális hálós problémák többsége azonban paramétereiben nem linearizált, így a 
négyzetes hibakritériumnak megfelelő hibafelület nem lesz paraboloid és 
előfordulhat, hogy a szélsőérték keresése során valamelyik lokális minimumban 
bentragad a keresés.  
Ennek elkerülésére alkalmazható a sztochasztikus gradiens eljárás. Ezen tanulási 
folyamat során véletlen zaj alkalmazásával válik lehetségessé a lokális 
minimumból való kilépés.  
További sztochasztikus módszer a véletlen keresés, melynél  a paraméterértékek 
véletlenszerű megváltoztatásakor, ha a kapott paraméterhez tartozó kritériumérték  
az előző pontbelinél kisebb, akkor ez az új pont, egyébként pedig a régi lesz a 
következő lépés kiindulópontja.  
A véletlen keresési módszert gyakran kombinálják gradiens alapú módszerekkel 
így téve hatékonyabbá a keresést.  
A sztochasztikus módszerek közé tartoznak az evolúciót utánzó genetikai 
algoritmusok. Ezek az előbbiekkel szemben nem különálló pontokban vizsgálják a 
kritériumfelületet, hanem egyszerre több ponton értékelik. Alkalmazásuk ott 
célszerű, ahol a gradiens alapú eljárások nem alkalmazhatók ill. a keresési tér nagy 
és kevéssé ismert. 
 
b/  Nem ellenőrzött tanulás 

Amikor nem állnak rendelkezésre összetartozó ki- és bemeneti adatpárok, a 
hálónak a bemenetek alapján kell valamilyen viselkedést kialakítania. Ez 
legtöbbször a bemeneti adatokban hasonlóságok felderítése. Ennek módszerei: 

• Hebb szabály: 2 neuron közötti súlytényező értéke a neuronok kimeneti 
értékeinek szorzatával arányosan növekszik: 
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jiijij yykwkw µ+=+ )()1(  
ahol wij az i-edik és j-edik neuron közti súly, yi és yj  a kimenetek az i-edik 
és j-edik elemnél és µ arányossági tényező. A szabály alkalmazásánál 
valamilyen normalizálással gondoskodni kell a súlyok minden határon túli 
növekedésének megakadályozásáról. 

• Versengő tanulás célja a bemeneti mintatér tartományokra osztása úgy, 
hogy  egy-egy tartományon belül a tartományhoz tartozó minden bemenet 
esetén ugyanaz a kimenet aktíválódjon. 

 
c/  Analitikus tanulás 

A megfelelő viselkedést nyújtó hálózat kialakítása elméleti úton, a környezetből 
szerzett információk analízise révén valósul meg, nincs igazi tanulás. 
 
3.4.3.  NN típusai  
 
A neurális hálók több szempontból is csoportosíthatók. A 3.3. táblázat a tanulás 
módja szerint csoportosítva adja meg az  NN-ek típusait (Horváth, 1998). 
 
3.3. táblázat  A főbb NN típusok 

Ellenőrzött tanulású 
hálózat 

Nem ellenőrzött tanulású 
hálózat 

Analitikus tanulású  
hálózat 

Perceptron 
 

Kohonen hálózat  Hopfield hálózat 

Adaline 
 

Altér hálózat Boltzmann gépek 

MLP (Multi-Layer 
Perceptron) hálózat 

Főkomponens hálók Mean-field hálózatok 

RBF (Radiál Basis 
Function) hálózat 

Nemlineáris adattömörítő 
hálózat 

CNN (Cellular Neural Network) 
hálózat 

CPN (Counterpropagation) 
hálózat 

  

CMAC (Cerebellar Model 
Articulation Controller)  

  

PNN (Probablistic Neural 
Network) 

  

GRNN (Generalized 
Regression NN) 

  

Mivel a napkollektoros rendszerekkel kapcsolatos vizsgálatoknál ellenőrzött 
tanulású hálózatok jöhetnek szóba és ezek közül - a problémákból adódóan – 
főként az MLP típust sikerült eredményesen alkalmazni, így az ezzel kapcsolatos 
legfontosabb ismereteket részletezem a továbbiakban. 
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Az MLP (perceptronokból felépülő többrétegű hálózat) rétegeiben található 
neuronok differenciálható átviteli függvénnyel (pl. tangens-szigmoid, log-szigmoid 
vagy linearis) rendelkeznek. 
A 3.23. ábra egy 2 rétegű feedforward hálózatot szemléltet, melynél M bemeneti 
adat, az 1. rétegben L db neuron f(1) átviteli függvénnyel, a második rétegében 
pedig N db neuron f(2) átviteli függvénnyel szerepel. Ezen hálózat példáján kerül 
bemutatásra az MLP tanító algoritmusa, a hibavisszaterjesztéses algoritmus. 
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3.23. ábra Egy kétrétegű hálózat belső struktúrája 

A jelölésben, a felső index a réteget az alsó pedig a rétegen belüli sorszámát adja 
meg az illető mennyiségnek. A kimeneti adatokat y-nal jelölve pl.  az első 

réteg q-adik neuronjának kimenetét adja meg. A súlyoknál pl.  az első réteg q-

adik neuronjának  kimenete és a 2. réteg i-edik neuronja közötti súlytényező. 
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ahol di az i-edik kimeneten a kívánt érték,  pedig az NN válasza az adott 
súlyértékekkel az x
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(1) bemenetre. 
A gradiens-esés módszerét alkalmazva a kimeneti rétegre, µ tanulási ráta 
alkalmazásával: 
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a súly módosításának értéke. A rejtett rétegre pedig a láncszabály alkalmazásával 
adódik: 
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Ha a súlykomponensek a k-adik képésben   illetve ,  )()1( kwiq )()2( kwqj
akkor a következő (k+1)-edik lépésben  

         ill.        

lesznek. 
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A tanítás során a tanító adatsorok mindegyikét többször lefuttatva kapjuk a tanítás 
eredményeként adódó súlyokat. 
Többrétegű hálózatnál a súlymódosítások a fenti számítási sort tovább folytatva 
tetszőleges további rétegekre is hasonlóan megadhatók. Az eljárás tehát tömören: 

)()()1( )()()( kkk sss gww µ−=+  
ahol w(s) az s-edik réteg neuronjaihoz tartozó súlyértékek mátrixa, g(s) pedig az s-
edik réteghez tartozó gradiensekből képzett mátrix. 
 
A hibavisszaterjesztéses algoritmus sok változatát dolgozták ki, melyek 
segítségével gyorsítható a konvergencia ill. elkerülhető a hibafelületen a lokális 
minimumba való beragadás. 
Általam is az egyik leggyakrabban alkalmazott a Levenberg-Marquardt algoritmus, 
mely az első deriváltak (gradiens) mellett a második deriváltakat (Hesse-féle 
mátrix) ill. ennek egy közelítését (H) is felhasználja.  
Ennél az algoritmusnál a súlyok módosítása µg helyett   (H+δI)-1g, ahol I az 
egységmátrix, δ kis pozitív szám, és a δI biztosítja H szingularitása esetén is az 
invertálhatóságot. A fentieket figyelembe véve az algoritmus alkalmazásakor az s-
edik réteghez tartozó súlymátrixok értékei 
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−

+−=+ δ  

szerint módosulnak, hatékonyabbá téve az optimális súlyértékek meghatározását. 
 
 
3.4.4. NN gyakorlati alkalmazhatósága 
 
A 80-as évektől dinamikusan fejlődik a neurális hálók tudományterülete, mely a 
számítástechnika fejlődésével kerülhetett előtérbe. Napjainkra az NN modellezés 
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matematikai háttere is fő vonalaiban kidolgozott. Bizonyított, hogy megfelelő 
felépítésű NN képes tetszőleges nemlineáris leképezés tetszőleges pontosságú 
approximációjára (Horváth 1998). 
 
Azon problémáknál jelenthet ígéretes alternatívát a neurális hálós modell, 
amelyekre nincs hatékony algoritmikus megoldás, vagy ha van is, annak túl 
bonyolult lenne a megoldása. 
 
Mivel egy-egy NN sokféleképpen épülhet fel és sokféle tanítási eljárással tanítható 
így a tulajdonságai dinamikusan változtathatók. Ez lehetőséget ad a különböző 
területeken való alkalmazásukra. Felhasználható asszociatív memóriaként (kézírás, 
kép, objektum felismerése), alkalmas osztályozási és optimalizálási feladatok 
megoldására (hegesztési hibák osztályozása, hitelképesség megítélése, szállítási 
útvonalak kiválasztása, repülő-ülőhelyek optimális kiosztása, termelésszervezés, 
gépkihasználás tervezése). Hatékony nemlineáris rendszerek vizsgálatánál, 
identifikálásánál, szabályozásánál (ismeretlen kapcsolatok, hatások becslése, 
hiányos adatokkal való eredményes számolás, robotok vezérlése, autók 
automatikus irányítása) Borgulya (1998). 
 
A neurális hálók összetett gyakorlati problémák esetén legtöbbször önmagukban 
nem alkalmazhatók, csak részfeladatok megoldásában nyújtanak segítséget. A  
komplex feladatoknál egyre gyakrabban alkalmaznak hibrid rendszereket, melyek a 
különböző részfeladatokat különböző, nekik legmegfelelőbb módszerrel oldják 
meg modulárisan alkalmazva az NN-t egyéb mesterséges intelligencia 
módszerekkel (Pl. neuro-fuzzy, NN és genetikai algoritmus ötvözése) ami 
kibővülhet még algoritmikus megoldást alkalmazó modulokkal is.  
 
Az NN fejlődési irányai az elméletben az egzaktabb matematikai megalapozás, a 
gyakorlatban pedig a moduláris NN, a tudás alapú NN (a priori információk alapján 
hoz létre MLP-t, majd adatokkal továbbtanítja és a tanított hálóból szabályok 
formájában kinyeri a tudást) és a hibrid intelligens rendszerek felé mutatnak. 
 
3.5. NN szoftverek 
 
Alábbiakban az NN alapú modellezéshez használható szoftverek közül kerül 
felsorolásra néhány, rövid jellemzéssel. 
 
MATLAB NN 
Toolbox  

Átfogó környezet a NN-ek kutatásához, tervezéséhez és 
szimulálásához a MATLAB objektumorientált programcsomag 
részeként. 

STNN  A STATISTICA szoftver neurális hálós toolboxa. 

Torch  

 

Unix ill. Linux környezetben használható program. A neurális 
hálók összes tanító algoritmusa megtalálható benne. 
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Genesis Elsősorban komplex neurális rendszerek szimulálására alkalmas 
szoftver. 

SNNS  Stuttgart Neural Network Simulator, C és X alapú grafikus 
felhasználói felületű szimulációs környezet az NN-ek kutatásához 
és alkalmazásához. 

Netlab  

 

A NN-ek szimulálására alkalmas MATLAB függvényeket 
tartalmazza, alapja Chris Bishop: Neural Networks for Pattern 
Recognition c. könyve. 

NeuralWorks  

 

Eredményjósló és osztályozási problémák esetén jól használható 
szoftver. Működik parancssorokkal Unix alapon és Windows 
környezetben is.  

NeuroDesigner A Java programok családjába tartozó NN-es szoftver. 

ECANSE  

. 

Fejlesztői környezetet biztosít NN-ek tervezéséhez, szimulálásához 
és teszteléséhez. 

 

Példák szoftverekre, melyek működésük során NN-t használnak: 
 
Alyuda Forecaster  Neurális hálós szoftver előrejelzésre és osztályozási 

problémák megoldására. 

NeuroShell Predictor Előrejelzéseket és becsléseket adó NN alapú szoftver. 

NuRho NN simulator Java alapú backpropagation szimulátor, gyors, könnyen 
kezelhető, grafikus felülettel, beépített varázslókkal és 
eredményt ellenőrző táblákkal. 

Tiberius 

 

Osztályozási és regresziós problémák neurális hálóit 
tartalmazza. 

NN Leaves Recognition NN alapú Jávában írt levélfelismerő szoftver. 

Amygdala Beszéd szimulálásra C++-ban írt NN alapú szoftver. 
 
Megállapítható, hogy sokféle NN-es szoftver létezik. Ha adott egy probléma, a 
megoldáshoz a szoftver kiválasztásánál figyelembe kell venni a probléma jellegét 
és hogy mely szoftverek állnak rendelkezésre. A fenti szoftverek többségének 
demo ill. rövid ideig használható változatai kipróbálhatók, azonban 1-1 verzió 
megvásárlása igen költséges. Tanszékünk a MATLAB szoftvert vásárolta meg, egy 
görög-magyar projekt együttműködés keretében pedig a STNN szoftvert volt 
alkalmam megismerni alaposabban. 

A dolgozat 4. fejezetében bemutatásra kerülő modellek a MATLAB szoftver és 
Neural Network Toolboxának felhasználásával készültek, ennek jellemzőit 
foglalom össze röviden (Neural Network Toolbox for use with MATLAB, 2001). 
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Neural Network Toolbox for MATLAB 
 
A MATLAB blokkorientált programcsomag, amely mátrixokkal dolgozik és saját 
ún.  .m állományokat használ. 

A Neural Network Toolboxa rendelkezik grafikus felhasználói felülettel (GUI). 
Ennek segítségével egyszerűen dolgozhatunk NN-nel: 

1. Megadjuk a bemenő adatokat és célértékeket, 
2. Létrehozzuk a hálózatot: meghatározzuk a hálózat típusát, rétegek 

és rétegenkénti neuronok számát, a közöttük levő kapcsolatokat, 
3. Kiválasztjuk a tanuló algoritmust és az átviteli függvényt,  
4. Megjeleníthetjük a létrehozott hálózatot, 
5. Taníthatjuk és láthatjuk a tanulás eredményét, a súlyok és biasok 

értékeit, 
6. Végezhetünk validálást, 
7. Az adatokat importálhatjuk ill. az eredményt exportálhatjuk a 

MATLAB ablakba vagy más szoftverbe. 

Az NN modellezés leglényegesebb részei a fent részletezett feladatok 2. és 3. 
lépései.  

A szoftver a 3.24. ábrán felsorolt beépített NN típusokkal rendelkezik:  
 

 
3.24. ábra A MATLAB beépített NN típusai 

NN létrehozható m állományként is. Ekkor a GUI-ben beállítható értékeken túl, 
további finomításokat is tehetünk a modell paramétereiben az eredményesebb 
modellezés érdekében.  
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4. EREDMÉNYEK 

 

Ezen fejezetben a célkitűzéseknek megfelelően a szoláris potenciál és szélsebesség 
meghatározására készített NN alapú meteorológiai modellek bemutatása után a 
síkkollektor ill. 2 szoláris vízmelegítő-rendszer termikus viselkedésének leírására 
készített modellek és eredményeik kerülnek bemutatásra. 
 

4.1. Meteorológiai adatok modellezése NN segítségével 
 
A szoláris rendszerek alkalmazhatóságának eldöntéséhez és méretezéséhez 
ismernünk kell az adott földrajzi helyen nyerhető szoláris potenciált. Bár kisebb 
rendszereknél a szélsebesség hatása a termelt energiára elhanyagolható, nagyobb 
méretű rendszereknél ennek a hatását is szükséges figyelembe venni. A jelen 
fejezet a szoláris potenciál meghatározására készített NN modelleket és a 
szélsebesség meghatározására készített különböző típusú modelleket mutatja be, 
eredményeiket hasonlítja össze. 
 
4.1.1. Szoláris potenciál 
A szoláris potenciál meghatározására két alapvetően különböző típusú NN modellt 
vizsgáltam. Az első egy általam statikusnak nevezett olyan neurális háló, amely az 
adott földrajzi helyen adott nap és óra értékhez várható hőmérséklet és sugárzás 
értéket becsül. A második pedig egy általam prediktívnek nevezett modell, amely 
az előző órák adatai alapján becsüli meg a következő órára várható sugárzás és 
hőmérséklet értéket. 

A Tanszéken található adatgyűjtő és monitorozó rendszer mérési adatait 
használtam a modellek készítésénél. 1998. 09. 01-től percenként álltak 
rendelkezésre meteorológiai adatok, azonban az adatgyűjtő rendszer leállásai miatt 
az adatok hiányosak. A szenzor érzékenységéből adódóan az éjszakai 0 
sugárzásértékek kis negatív értékekbe való átcsúszása is előfordult, ezeket az 
adatokat nem korrigáltam, mivel hatásuk elhanyagolható. Az adatok közül a 
júniusiakat választottam ki feldolgozásra, a percenkénti adatokból óránkénti 
átlagértéket határoztam meg. 

4.1.1.1. Statikus modell 

Ezen neurális hálós modelltől azt vártam, hogy a rendelkezésre álló mérési 
adatokból 3 kiválasztott év adatait felhasználva hőmérséklet és sugárzás értéket 
becsüljön az adott júniusi nap adott órájára. 
 
NN struktúrájának tervezése 

Az NN struktúra tervezésénél és a tanításnál az 1999, 2000 és 2001 év júniusi 
adatai kerültek felhasználásra.  
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Az alapproblémát a 4.1. ábra mutatja: 

 T 

INN nap

 óra 

 
4.1. ábra Az egyszerűsített NN struktúra meteorológiai adatok becslésére 

 
A modell bemenő adatai a júniusi nap és óra, kimenő értékek pedig a sugárzás és a 
hőmérséklet.  
A modell jóságát a mért és az NN által generált hőmérséklet és sugárzás értékek 
közötti átlagos eltérés négyzettel definiáltam, ennek minimalizálása volt a cél. 
Meteorológiai adatokról lévén szó, ugyanazokhoz a bemenő értékekhez (nap és 
óra) más és más mért hőmérséklet és sugárzás értékek tartoznak a különböző 
években. Így az elfogadható pontosságú becslést adó struktúra kiválasztása nem 
volt könnyű feladat. 
A legegyszerűbb NN szerkezetből indultam ki, azaz: 2 réteg, a második rétegben - 
a probléma által determináltan - 2 neuronnal, melyekhez lineáris átviteli függvényt 
rendeltem. Az első réteg neuronjainak számát, az átviteli függvényeket és a tanuló 
algoritmust változtatva kerestem a problémát legjobban leíró NN struktúrát. A 4.1. 
táblázat a szóbajöhető átviteli függvényeket és jellemzőiket foglalja össze. 

4.1. táblázat  Az átviteli függvények és jellemzőik 

hard-limit 
(hardlim) 
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A szoftver által ismert hálótípusok közül jó közelítést adott az ún. általánosított 
regressziós (generalized regression) hálótípus, azonban ennek jellemzője a nagy 
neuronszám, mivel az első rétegben annyi neuronnal dolgozik, amennyi a bemenő 
adatsorok száma.  
Ennél kevésbé pontos, de elfogadható közelítést adott az előre vezetéses (feed-
forward) backpropagation tanulóalgoritmuson alapuló hálótípus, a 4.2 ábra szerint 
13 tangens-szigmoid átviteli függvényű neuronnal a rejtett rétegben (Farkas et al., 
2002). 

 1 
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50 



4. Eredmények 

2 bemenő 
adat 

súlymátrix és 
biasvektor az 
első réteghez 

13 db tangens-
szigmoid 
átviteli 

függvényű 
neuron 

súlymátrix  
és biasvektor 

a második 
réteghez 

2 lineáris 
átviteli 

függvényű 
neuron 

 
4.2. ábra  A legjobb közelítést adó NN struktúrája MATLAB jelölésrendszerrel 

A vizsgálatok során azt tapasztaltam, hogy több réteg illetve visszacsatolás 
alkalmazása esetén sem adódott jobb közelítés, így ezzel a struktúrával dolgoztam a 
továbbiakban. 

A tanítás eredménye 

A tanításnál használt adatsorokat úgy kaptam, hogy a 3 év adatait a hiányzó részek 
kivágása után egymás után fűztem. A 4.2. ábra szerinti struktúránál a tanítás 
eredményét mutatja a hőmérséklet és sugárzásra a 4.3. ábra, a jobb 
szemléltethetőség érdekében csak egy 6 napos időtartamra.  
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4.3. ábra  A tanítás eredménye június 10-15. közötti időtartamra 
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A neurális háló által generált sugárzás és hőmérséklet értékekhez viszonyításként 
feltűntettem a tanulóhalmazbeli értékeket is, ahol azok rendelkezésre állnak. Jól 
látható, hogy a neurális hálóval kapott adatok a tanítás során használt értékek közé 
esnek. A tanulás során a hőmérséklet adatoknál az átlagos eltérés 3,46 °C, a 
sugárzásnál 124,91 W/m2 volt a teljes tanuló adatsorra vonatkozóan. 
 
Validálás 

A neurális hálós eredményt a tanítás során fel nem használt adatsorokkal vetettem 
össze: az I. vizsgálat során a 2002-ben, a II. vizsgálat során 2006-ban mért 
adatokkal, a III. esetben pedig egy más módszerrel kapott becslés eredményeivel. 

I. vizsgálat 

A 2002. év június havi adatait hasonlítottam össze a neurális háló által generált 
eredményekkel. Példaként a 4.4. ábra a június 11-13. intervallumban az NN 
segítségével becsült és az erre az időszakra mért hőmérséklet és sugárzás értékeket 
mutatja.  
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4.4. ábra  Az I. vizsgálat validálási eredménye 

 
Az átlagos eltérés 3,19 °C a hőmérsékletnél ill. 120,36 W/m2 a sugárzásnál.  
 
II. vizsgálat 
 
Hasonlóan elvégezve a validálást 2006-ban mért adatokra, 2,95 °C ill. 104,28 
W/m2 eltérések adódtak. A 4.5. ábra 2006. jún. 12-16. között mért és erre az 
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időintervallumra az NN segítségével generált hőmérséklet és sugárzás adatokat 
szemlélteti.  
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4.5. ábra A II. vizsgálat validálási eredménye 

Megállapítható, hogy amennyiben a 4. év adatai a tanulóhalmazbeli 3 év adataihoz 
hasonlóak, a modell jó közelítést ad, azonban amikor eltérnek a 4. év adatai a 3 
tanult év adataitól akkor eltérések lesznek, ugyanis ekkor is a tanult adatokat adja 
vissza a neurális háló. 
 
III. vizsgálat 

Kb. 100 év meteorológiai adatait felhasználva az adott földrajzi helyre június 12-re 
óránként számított (kalkulált) átlagos hőmérséklet és sugárzási adatokat (Farkas, 
1992) hasonlítottam össze a neurális hálóval generált eredményekkel (4.6. ábra). 
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4.6. ábra  A III. vizsgálat validálási eredménye 

 
A neurális hálóval kapott eredmények jól közelítik a statisztikus módszerrel 
számított értékeket. Az átlagos eltérés a hőmérsékletnél 1,74 °C, a sugárzásnál 
pedig 102,39 W/m2 (Géczyné, Farkas; 2003).  
 
Összegzésként megállapítható, hogy sikerült a problémához egy statikus NN 
struktúrát találni, ami a hőmérsékletre 18%, a sugárzásra pedig 30% pontos 
becslést ad. A tanításnál több év adatát felhasználva várhatjuk, hogy ez a neurális 
háló más módszerekkel számított értékekhez jól közelítő értékeket ad. A struktúra  
alkalmas az adott helyszínen más hónap hőmérséklet és sugárzás adatainak 
becslésére is, ha erre tanítjuk meg, illetve alkalmas más földrajzi helyre 
vonatkozóan sugárzási és hőmérséklet adatok becslésére, ha a tanításnál arra a 
helyre vonatkozó adatokat használunk. 
 
4.1.1.2. Prediktív modell 

Az itt bemutatásra kerülő NN modell az előző néhány órában mért sugárzás és 
hőmérséklet adatokból, tanult minták alapján ad becslést a következő órában 
várható sugárzás és hőmérséklet értékekre. 
A statikus modell kidolgozásánál használt mérési adatsorokat alkalmaztam ezen 
modellezés során is, azonban most úgy határoztam meg az adatsorokat, hogy egy 
adathoz legalább az előtte lévő 8 óra adatai is rendelkezésre álljanak. Az ilyen 
módon adódó 2207 elemű tanulóhalmazt mutatja a hőmérsékletre a 4.7. ábra.  
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4.7. ábra A prediktív modell tanulóhalmaza 
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Validáló halmazként 2000. jún. 25-29. közötti időtartamra vonatkozó értékeket és 
2006. jún. 12-16. közötti adatsorokat hagytam meg. 
Először meg kellett vizsgálni, hogy hány megelőző óra adatából lehet a legjobb 
becslést tenni. Különböző késleltetésekkel (2-8 óra) a rejtett rétegben a statikus 
modellbelihez hasonlóan 13 tansig ill. a kimeneti rétegben 2 lineáris átviteli 
függvényű neuron alkalmazásával kapott átlagos eltérésértékeket mutatja a 
hőmérsékletre és a sugárzásra a 4.8. ábra a figyelembe vett megelőző órák 
számának függvényében. 
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4.8. ábra Átlagos eltérések a figyelembe vett előző órák számának függvényében 

A grafikonokról leolvasható, hogy a megelőző 5 óra adataiból számított értékek 
esetén várhatjuk a legkisebb eltérést a mért és becsült értékek között (Géczy-Víg, 
Farkas; 2006b). Túl kevés megelőző adat esetén bizonytalanná, túl sok megelőző 
adatnál pedig túl határozottá válik a modell.  

Legjobb közelítést adónak tehát az 5 előző óra adatai alapján történő becslés 
tekinthető. A sugárzásnál az előző 3 óra esetén lokális minimumot találunk. Ennek 
oka, hogy a felhősödésből adódóan a sugárzás gyakrabban és gyorsabban változhat, 
mint a hőmérséklet, de itt is 5 óra esetén adódik a minimum. 

A prediktív modell struktúráját a 4.9. ábra mutatja. 
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4.9. ábra  A prediktív modell struktúrája 

 
A tanulás során a hőmérséklet értékeknél 3,42 °C míg a sugárzás értékeknél 81,55 
W/m2 átlagos eltérés adódott.  
A validálást elvégezve 2000. jún. 25-30. időszakra az e modell segítségével kapott 
és a mért sugárzás és hőmérséklet adatokat mutatja a 4.10. ábra.   
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4.10. ábra A prediktív modell  validálási eredménye 2000. jún. 25-30. időszakra 

Az átlagos eltérés 3,68 °C ill. 96,95 W/m2. 
A validálást 2006. jún. 12-16. időszakra elvégezve az átlagos eltérés 2,89 °C ill. 
69,19 W/m2 volt, a grafikonokat a 4.11. ábra szemlélteti.  
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4.11. A prediktív modell validálási eredménye 2006. jún. 12-16. időszakra 

A statikus és prediktív modellek esetén a sugárzás és hőmérsékletre vonatkozó 
átlagos eltéréseket tűnteti fel a tanulásra és a két validálásra a 4.2. táblázat. 

4.2. táblázat A statikus és prediktív modell átlagos eltérései 

 Statikus modell Prediktív modell 

 I [W/m2] T [oC] I [W/m2] T [oC] 

Tanítás 124,91 3,46 81,55 3,42 

Validálás1 120,36 3,19 96,95 3,68 

Validálás2 104,28 2,95 69,12 2,98 

A prediktív modell mind a tanulásnál, mind a validálásoknál a sugárzás értékekre 
30 W/m2 körüli értékkel pontosabb eredményt adott, mint a statikus modell. A 
hőmérséklet becslésében nincs lényeges különbség a két modell eredménye között. 

A továbbiakban összefüggéseket kerestem az NN súlyainak vizsgálatával arra 
vonatkozólag, hogy a következő órai sugárzást és hőmérsékletet mely tényezők 
befolyásolják lényegesebben és melyek kevésbé. 
 
Normalizált adatsorokra (az előforduló sugárzás és hőmérséklet értékeket 0,1-0,9 
intervallumba transzformálva) elvégeztem a bemeneti és rétegsúlyok analízisét.  
A 13x10 bemeneti és 2x13 rétegsúlyok mátrixainak értékeit vizsgálva azt 
tapasztaltam, hogy mind a 13 neuron kimeneténél a sugárzáshoz tartozó súlyok 
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nagyobbak voltak, mint a hőmérséklethez tartozók. A súlyok aránya 2,7-30 
szorosig terjed, vagyis a sugárzás dominanciája a súlymátrix értékeiből következik. 

A következő vizsgálat során azt néztem meg, hogy külön sugárzásra és külön 
hőmérsékletre kidolgozott prediktív NN modellek számottevően pontosabbak-e, 
mint az előbb vizsgált modell. 
Ugyanazokat a mérési adatokat használva a tanításnál ill. alkalmazva a validálásnál 
a következőket tapasztaltam: 
A sugárzás adatokra vonatkozóan a tanítás 95,85 W/m2 átlagos eltérést a 2000. évi 
validálás 74,71 W/m2, míg a 2006-os adatsorra 70,64 W/m2 adódott, tehát nem lett 
számottevően pontosabb a sugárzás adatok becslése. Ez a hiba (18%) a sugárzásban 
bekövetkező gyors változásokkal (felhő megjelenése) magyarázható.  
Az előbbihez hasonló modellt elkészítve a hőmérsékletre viszont a tanulás 
eredménye 0,92 °C, a 2000. évi validálás 0,78 °C  (4.12. ábra) a 2006-os adatokra 
pedig 1,03 °C volt (4.13. ábra). 
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4.12. ábra Validálás eredménye a 2000. évi adatsorra  

10
15
20
25
30
35

0 24 48 72 96

Idő, h

H
őm

ér
sé

kl
et

, °
C

NN
mért

 
4.13. ábra  Validálás eredménye 2006. évi adatsorra  

Tehát a hiba mind a tanulásnál, mind a validálásnál lényegesen csökkent, a becslés 
5% pontos. Ennek magyarázata, hogy a hőmérséklet értékekben 1-1 óra alatt 
drasztikus változások nem következnek be. A neurális háló igyekszik minden 
céladatot minél pontosabban megközelíteni, nem tud különbséget tenni a háttérben 
levő fizikai tartalom alapján, így az első pediktív modell pontosságát a nagyobb 
bizonytalanságú sugárzás pontossága határozta meg és amikor csak a sugárzás 
szerepelt ennek bizonytalansága nem csökken számottevően. Ugyanakkor a 
hőmérsékletet magában vizsgálva számottevően javult a becslés pontossága.  
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A bemutatott modellek részét alkották egy PV rendszer méretezésére készített 
hibrid (NN + fizikai alapú) modellnek (Géczyné, Farkas; 2004 valamint Géczy-Víg, 
Farkas; 2004a és 2004b).  

A prediktív modellek előtérbe kerülnek a nagy holtidejű rendszerek 
szabályozásánál, és a fejezet tanulságai szerint, ha NN alapú modellt szeretnénk 
alkalmazni, a pontosság növelhető, ha külön-külön alkalmazunk NN modellt a 
hőmérséklet és sugárzás adatok becslésre. 

 
4.1.2. Szélsebesség 
A jelen alfejezetben széladatok becslésére mutatok be 2 fizikai alapú és egy NN 
modellt és vetem össze az eredményeiket.  
 
Általában jól kezelhető és megfelelő közelítést is ad, ha órás lebontású értékeket 
használunk. Gödöllőn mért 3 évre vonatkozó széladatokból havonkénti 1-1 átlagos 
napra vonatkozó óránkénti átlagértékek adták a modellek alapadatait.  

Egyszerűsített  modell  

A modell célja: a havonkénti 1-1 átlagos napra óránként rendelkezésre álló 
adatokból a szélsebesség átlagos értékének közelítése. Az év 12 hónapjára az 
óránkénti átlagos értékek összekötésével kapott alapadatokat mutatja a 4.14. ábra. 
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4.14. ábra  A mért szélsebességértékek 

A széladatok napi alakulását a jellegéből adódóan célszerű 
ce)(w

2)b(a +=τ +τ  
alakban keresni (Farkas, 1999), ahol τ a hónaptól függetlenül a napból eltelt órák 
száma. A paraméterek: 

a - a görbe meredeksége, 
b - időtengely menti eltolás mértéke, 
c - szélsebesség tengely menti eltolás mértéke. 

A paraméter identifikációt a MATLAB program segítségével oldottam meg, a 
paraméterekre kapott értékek a következők: 
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                              a=–0,0395 1/h2,  b=–14,1112 h  és c= 2,6037 m/s. 

A 4.15. ábra az optimalizált paraméterekkel számított, ’számolt’ és a mért értékek 
grafikonjait mutatja.  
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4.15. ábra A mért és az egyszerű modellel számolt szélsebességek 

A számított értékek mért értékektől vett eltérésnégyzetének összege: 82,73, ami 
0,54 m/s átlagos eltérést jelent. 
Ezzel a 3 paraméteres, egyszerűsített modellel, Gödöllőre vonatkozóan átlagos 
napra óránkénti széladatokat van lehetőség becsülni. 
 
Kiterjesztett modell  
 
A fenti ábrán látható mérési adatok mutatják, hogy a szélsebesség értékek átlagos 
napra vonatkozóan havonta elég eltérőek is lehetnek. Ennek figyelembevételéhez a 
3 paraméteres modell finomítására van szükség. 
 
Ez a kiterjesztett modell a napból eltelt órák száma mellet figyelembe veszi azt is, 
hogy az év melyik napjáról van szó. 
Az éves lefutásra vonatkozó szélsebesség modell alakja (Farkas, 1999): 
 

)()(
2))()(( Ncew NbNa += −ττ  

 
Ahol N az évből eltelt napok száma, τ a napból eltelt órák száma, és az egyes 
paraméterek közelítései cosinus függvény alakúak: 
 

.g)fNecos(d)N(c
,g)fNecos(d)N(b
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ahol di az amplitúdót, ei a periodicitást fi az időtengely menti gi pedig a 
szélsebesség tengely menti eltolást fejezi ki a megfelelő változóknál.  
A paraméter optimalizálást elvégezve a mérési adatok és az ugyanezekre az órákra 
számított szélsebesség értékek eltérésnégyzetének összege: 53,19, ami 0,43 m/s 
átlagos eltérést jelent. 
 
A 4.16. ábra a havonkénti átlagos nap 24 órájára vonatkozó mért és a 12 
paraméteres kiterjesztett modellel számított széladatok értékeit mutatja a 12 
hónapra egymás után fűzve. 
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4.16. ábra A mért és a kiterjesztett modellel számított szélsebességek 

A két modellt összehasonlítva elmondható, hogy a hiba kezelésére használt 
négyzetes eltérésösszeg a kiterjesztett modell esetén közel 30%-ával csökkent a 3 
paraméteres közelítés eredményeihez viszonyítva. 
A kiterjesztett modell előnye, hogy az év tetszőleges napjára, a naptól függő 
szélsebesség értékeket becsül, ugyanakkor kisebb pontosságot igénylő esetben 
célszerűbb lehet a kényelmesebben és átláthatóbban kezelhető 3 paraméteres, 
egyszerűsített modell használata. 

  
Neurális hálós modell 
 
A vizsgálataim során a backpropagation (BP) algoritmus alkalmazásával 2 rétegű, a 
rejtett rétegében 5 db tangens-szigmoid illetve a kimeneti rétegében 1 db lineáris 
átmeneti függvényű neuront tartalmazó NN adott elfogadható pontosságú közelítést 
a szélsebesség becslésére (Géczy-Víg, Farkas; 2003).  
 
A tanulás eredménye: 0,287 m/s átlagos eltérés adódott a mért és NN által 
számított értékek között. A tanulás eredményét mutatja a 4.17. ábra, itt is a 
havonkénti átlagos napokra vonatkozó értékek egymás után fűzésével. A tanulásnál 
a márciusi és augusztus havi adatok nem szerepeltek. 
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4. 17. ábra  A szélsebesség NN modell tanítási eredménye 
 
A validálás két, a tanítás során nem felhasznált hónap szélsebesség adataira történt. 
Az eredményeket mutatják a 4.18. és 4.19. ábrák 
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4.18. ábra Március átlagos napjára az óránként mért és az NN segítségével becsült 

szélsebesség értékek 
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4.19 ábra  A szélsebesség NN modell validálás eredménye egy átlagos augusztusi 
napra 
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Átlagos eltérés a mért és NN generált értékek között 0,163 m/s volt. 
 
A mért és a 3 részletezett modell adatainak összevetése alapján (4.20. ábra) 
elmondható, hogy az NN modell tudta leginkább közelíteni a mérési adatokat. Az 
egyszerűsített modell minden napra ugyanazt a görbét adja, míg a kiterjesztett 
modell napról-napra követi az éves ciklusnak megfelelő viselkedést, melyet 
azonban a természet csak kisebb-nagyobb eltérésekkel tart be. 
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4. 20. ábra A szélsebesség becslésére vonatkozó modellek eredményeinek 
összehasonlítása 

 
A következő részfeladat a különböző modellek és a mérési adatok alapján a 
nyerhető szélenergiára becslést adni és ez által vizsgálni, hogy a különböző 
modellek segítségével becsült nyerhető energia hogyan viszonyul a mérési 
értékekhez. A nyerhető energia (E) az időben változó teljesítmény (P(t)) idő 
szerinti határozott integrálja  a vizsgált időtartamra: 

       ill. esetemben az óránkénti adatokból következően:  ∫=
T

dttPE
0

)( i
N

i
itPE ∑

=
=

1
összefüggéssel számítható, 
      ahol:    ti -   azon órák száma, amelyekben a szélsebesség az i-edik sebesség- 

 intervallumba esik (az intervallumok  1 m/s szélességűek), 
                      Pi -  az i-edik szélsebesség intervallumhoz tartozó teljesítmény, 
                      N -  a szélsebesség intervallumok száma. 
A nyerhető energia becsléséhez konkrét szélgenerátor teljesítmény-sebesség 
karakterisztikájának adataira van szükség. 
A feladat megoldásához az ALWIN szoftvert használtam, amely a különböző 
szélgenerátorokra tartalmazza (katalógus adataik alapján) a különböző 
szélsebességek esetén nyerhető teljesítményeket. 
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Az alkalmazott szélgenerátor   
 típusa:    WKA 2/ 500 
          csúcsteljesítménye:  500 kW 
         müködési magasság:  45 m 
 konverziós faktor:  1,24 (szorzótényező, amely segítségével megadható a 

10 m magasságban mért szélsebességérték alapján a 
kívánt magasságban a szélsebesség az empirikus 
szélsebességmodell alapján (Tar, 2001)). 

A 4.3. táblázat a mért adatokkal ill. a különböző modellek alapján becsülhető 
átlagos teljesítményeket és az ennek alapján becsülhető éves energiahozamokat 
mutatja. 
 

4.3. táblázat A modellekkel nyert átlagos teljesítmények és éves energiahozamok 

Szélsebességadatok 
alapja 

Átlagos teljesítmény 
[kW] 

Éves energiahozam 
[MWh] 

Mérés 18,1 158,7 

Egyszerűsített modell 13,4 117,3 

Kiterjesztett modell 13,0 113,8 

NN modell 15,4 134,8 

Az adatokból jól kitűnik, hogy az NN modell ad a legjobb közelítést a vizsgált 
modellek közül a mért adatokhoz, ahogyan várható volt, hiszen az NN adatok 
közelítették meg leginkább a mért szélsebesség értékeket. A különböző 
modellekkel jósolt éves energiaértékekre a mért adatok alapján számítotthoz 
viszonyítva kb. 15% az NN esetén, míg az egyszerűsített és a kiterjesztett modellek 
esetén kb. 25%-os eltérés adódott. Meg kell jegyezni, hogy mindegyik modell 
alulbecsülte a mérés alapján meghatározható értéket. Az alacsony átlagos 
teljesítmény adatokból az is kiolvasható, hogy a mérés helyszínének szélviszonyai 
nem alkalmasak ilyen szélgenerátor hatékony működtetésére. 
 
Meteorológiai adatok adott időpontra történő várható értékének NN modellel való 
becsléséről elmondható, hogy az NN a tanulás alapjául szolgáló értékekhez jobban 
közelítő eredményt képes adni, mint a fizikai alapú modellek. Mivel a 
meteorológiai adatok sztochasztikusak, - semmi garancia nincs arra, hogy a 
következő év hasonló szakaszában a tanításnál használt évekéhez közel azonosak 
legyenek az értékek - így a többi modellhez hasonlóan az NN modellre is érvényes, 
hogy az ilyen előrejelzés nagy bizonytalanságú. 

Ezen fejezet eredményei felhasználhatók napenergiás ill. szélgenerátort tartalmazó 
hibrid rendszerek méretezésénél, működtetésénél. 
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4.2. Síkkollektor NN modellje 
 
A jelen fejezetben a síkkollektor termikus viselkedését modellező neurális háló 
meghatározását és az NN segítségével kapott eredményeket foglalom össze. 
 

A cél egy olyan NN meghatározása, amely a napsugárzás, a környezet 
hőmérséklete, és a kollektorba belépő folyadék hőmérséklete adataiból az adott 
kollektor esetén megbecsüli a kollektorból kilépő folyadék hőmérsékletét. A 4.21. 
ábra a konstans tömegáramú modell be- és kimenő adatait mutatja, melyhez a 
neurális hálót kerestem. 
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4.21. ábra  A probléma vázlata 
 

3 féle síkkollektorra álltak rendelkezésre mérési adatok (Imre et al., 1984). A 
levegős tömegárama 0,053 kg/s, a folyadék munkaközegűé 0,013 kg/s, míg a 
hőtárolós kollektor levegő munkaközegének 0,057 kg/s. Ezen utóbbi kollektor 
abszorberébe kémiai hőtároló anyag (CaCl2 x 6H2O) lett beépítve. Mindhárom 
geometriája megegyező: a hossz 1,91 m, a szélesség 0,95 m. Ezen kollektorokra 
vonatkozó mérési adatok adták a kiinduló alapot az NN modellezéshez. 
 

Az NN modellezés alapja a tanulás, ehhez sok adatra van szükség. Mivel kevés 
mérési adat állt rendelkezésre, a mérési eredményeket jól közelítő Hottel-Whillier 
(H-W) modell (2.2.1 fejezet) segítségével számított adatokat is felhasználtam az 
NN struktúra tervezésénél. A három kollektorra rendelkezésre álló adatsorok 
alapján a H-W modell felhasználásával elvégzett paraméteridentifikációval 
meghatároztam a kollektorok hőátviteli paramétereit. Ezen paraméterek 
felhasználásával a Matlab+Simulink szoftver segítségével elkészített 
kollektormodellekkel a mérési adatok közé közbülső adatokat generáltam. Ezen 
számított adatokat és a mért értékeket használtam az NN struktúra tervezésnél. 
 
4.2.1 NN struktúra tervezés 
 
Az NN jóságát a mért ill. a H-W modell segítségével generált és az NN 
segítségével számított Tout eltérésnégyzet átlagának négyzetgyökével (átlagos 
eltérés) jellemeztem, ennek minimalizálása volt a cél. 
 
Mivel 1 kimenő adat van, az utolsó rétegnek 1 neuront kell tartalmaznia. A 
probléma 1 neuronnal nem volt megoldható, így a következő, legegyszerűbb 
lehetőség: két rétegben elhelyezkedő neuronok, a második rétegben 1 neuronnal, 
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lineáris átmeneti függvénnyel (purelin). Így az első, rejtett rétegre kerestem a 
neuronok számát, a legmegfelelőbb tanulási algoritmust és átviteli függvényt. 
 
A feladatból adódott, hogy a backpropagation algoritmus különböző változatait kell 
használni. A rejtett réteg neuronjainak számát 1-40 között változtatva a 4.22. ábra 
grafikonja mutatja a neuronszámok függvényében az átlagos eltéréseket. 
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4.22. ábra  Az átlagos eltérések a neuronszám függvényében 
 

A grafikonról leolvasható, hogy 7 neuront célszerű elhelyezni a háló rejtett rétegbe. 
További neuronok alkalmazásával a rendszer túltanulása figyelhető meg, majd a 
neuronok számának további lényeges növelésével pontosítható az eredmény, de a 
számítások időigénye megnövekedik és a közelítés nem válik számottevően 
pontosabbá.  
 
A Levenberg-Marquardt algoritmus adott megfelelő közelítést (trainlm) a tansig 
átmeneti függvény alkalmazásával (Farkas et al., 2001b).  
Több réteg alkalmazásával sem javult a közelítés, így ezek alapján a problémát 
leíró neurális háló szerkezete látható a 4.23. ábrán: 

 I 
Twc

Tin

Tout

bemenet         NN            kimenet 
4.23. ábra  A problémát leíró NN struktúra 
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A 4.24. ábra a MATLAB jelölésrendszerével adja meg a problémát leíró NN 
struktúráját. 
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4.24. ábra  Az NN a MATLAB jelölésrendszerével 

ahol: IW (input weight) bemeneti-, LW (layer weight) réteg-súlymátrixok; b{1}, 
b{2} biasvektorok; tansig, purelin átviteli függvények. 

Ez a struktúra alkalmas volt mindhárom kollektor termikus viselkedésének 
megtanulására. A folyamatosan rendelkezésre álló meteorológiai adatokhoz (I, Twc) 
és a Tin feltételezett értékeire az NN segítségével számított és a H-W modellel 
generált Tout értékek jó egyezést mutattak, ha a bemeneti értékek a tanított 
tartományba estek. Tetszőleges napi adatsorra validálva azonban jelentős eltérések 
is tapasztalhatók. Célszerű a tanításnál minél több adatra - lehetőleg 
szélsőségesekre is -, megtanítani az NN-t, mert akkor várható, hogy a modell 
szélesebb tartományban ad elfogadható pontosságú becslést.  
Az fentiekben részletezett struktúrát használtam a továbbiakban. 
 

4.2.2  Modell paramétereinek meghatározása, eredmények ellenőrzése  
 
Az alkalmazás a SZIE Fizika és Folyamatirányítási Tanszéken található 
síkkollektorra történt (3.2. ábra), a meteorológiai adatgyűjtő rendszer által mért, és 
a síkkollektorra vonatkozó mérési adatok felhasználásával (Géczy-Víg, Farkas; 
2001).  
 
A vizsgált síkkollektor által nyert hő a 150 l térfogatú tároló vizét melegítette.  

A tanítás során a súlymátrixok és biasvektorok komponenseinek értékei a [-1,1] 
intervallumbeli véletlenszerű kezdőérték beállítása után, a tanulóalgoritmusnak 
megfelelően módosulnak úgy, hogy az NN által kapott és a mért Tout  értékek 
eltérésnégyzetének átlaga minimális legyen. A kollektorkört vezérlő egység akkor 
működteti a szivattyút, ha a Tout legalább 5 oC-kal magasabb, mint a tartálybeli víz 
hőmérséklete, melynek a melegítésére a kollektort használjuk. A kollektor 
működésének modellezésekor tehát olyan szakaszokat kellett választani, 
amelyeknél a szivattyú folyamatosan működik, konstans tömegáramot biztosítva a 
kollektornál. 
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I. vizsgálat  
A fenti feltételnek megfelelő szakaszok a tartály kiürítését követő néhány órás 
napközbeni időszakok. A tanulóhalmaz ezen szakaszok egymás után fűzésével 
keletkezett. Mérési adatok 1 percenként álltak rendelkezésre. Az 1773 elemű 
tanulóhalmazt a 4.25.a/ ábra mutatja. 

       a/ Tanuló halmaz                                                             b/ Validáló halmaz 

4.25. ábra  Az I. kollektor vizsgálat tanuló és validáló halmaza 
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A minimális átlagos eltéréshez (1,09 oC) adódott súly és bias értékek lettek 
felhasználva validálásra. 
A mérési adatsor egy szakaszát (4.25.b/ ábra) hagytam meg a validáláshoz. Ez 
hasonló, mint a tanulóhalmazbeli szakaszok, de a tanítás során ez az adathalmaz 
természetesen nem szerepelt. A validálás eredményét a 4.26. ábra mutatja. Az 
átlagos eltérés a mért és NN segítségével kapott Tout  értékek között 0,59 oC. 

4.26. ábra Az I. kollektor vizsgálat eredménye 
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II. vizsgálat 

A következő méréssorozathoz a szabályzást úgy állítottam be, hogy a napsütéses 
időszakban 7 és 19 óra között a szivattyú folyamatosan működjön függetlenül a 
kollektornál mérhető és a tartálybeli hőmérséklettől (Géczyné, Farkas; 2002). Az 
5482 elemű tanulóhalmaz, melyet a 4.27.a/ ábra mutat, szintén egymás után 
fűzéssel lett meghatározva. 
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        a/ Tanuló halmaz                                                                   b/ Validáló halmaz 

4.27. ábra A II. kollektor vizsgálat tanuló és validáló halmaza 
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A tanításnál az átlagos eltérés: 0,37 oC. Ez az adatsor kevesebb ingadozást 
tartalmaz, ezzel magyarázható, hogy az átlagos eltérés itt kisebb, mint az előző 
esetben. Itt is a legjobb közelítést adó súly és bias értékkel meghatározva az NN-t 
és az előző esethez hasonlóan választott validáló halmazra (4.27.b/ ábra) elvégezve 
a validálást az NN-nel számított és a mért értékeket mutatja a 4.28. ábra. Az átlagos 
eltérés 0,31 oC. 
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4.28. ábra  A II. kollektor vizsgálat eredménye 

 
 
III. vizsgálat 

Mivel ugyanazt a kollektort, ugyanakkora tömegárammal működtettem mindkét 
vizsgált esetben, várható, hogy az együttes viselkedés is hasonlóan jól 
modellezhető ezzel a struktúrával (Farkas, Géczy-Víg; 2003). A két tanulóhalmazt 
összefűzve a tanítás hasonlóan jól sikerült, mint a részek esetén, az átlagos eltérés 
0,91 oC. A validálást elvégezve az eredmények a részeknél kapottakkal közel 
egyenlőek (0,61 oC, ill. 0,34 oC). 
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4. Eredmények 

4.2.3. Általánosított modell 
 

A fent vizsgált síkkollektorra a 2006. évi percenként rendelkezésre álló adatok 
alapján olyan NN modellt dolgoztam ki, amely az előző probléma bemenő adatai 
mellett a kollektorköri tömegáramot is figyelembe véve, a kollektorból kilépő 
szolárfolyadék hőmérsékletének becslésére folyamatosan alkalmas (Géczy-Víg, 
Farkas; 2007b). 
A problémát egy 2 rétegű, a rejtett rétegében 11 db tangens-szigmoid a kimeneti 
rétegében pedig 1 db lineáris átviteli függvényű neuront tartalmazó NN írja le 
(4.29. ábra). 

I 

Twc                                                      Tout 

Tin

mc 

 
 

4.29. ábra A síkkollektor általánosított NN modellje 

A tanulás során a modell a mérési adatokat 0,9 oC átlagos pontossággal tudta 
megtanulni. A tanítás eredményét mutatja a 4.30. ábra egy 2 napos időtartamra. 
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4.30. ábra A síkkollektor NN modell tanítási eredménye 

 
A validálást elvégezve 1,6 oC átlagos eltérés adódott. A validálás eredményét egy 
szintén 2 napos időtartamra mutatja a 4.31.  ábra. 
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4.31. ábra A síkkollektor NN modell validálási eredménye (2006. szept. 1-2.) 

A nagyobb eltérés oka, hogy itt a kollektorkör szabályozásából adódóan a 
kikapcsolt állapotból a folyamatos működésre való áttérésig (és a fordított 
folyamatnál) többször lezajló ki-bekapcsolás tranziens jelenségét a háló nem tudja 
olyan pontosan megtanulni, mint a folyamatos ki- ill. bekapcsolt állapotnál 
megfigyelhető viselkedést. A ki- bekapcsolások jelentős részének kiküszöbölése 
megvalósítható úgy, hogy a szabályozásnak megfelelő hőmérséklet elérésekor 
először csak egy belső körben kering a szolárfolyadék és amikor ez a kör 
folyamatosan működik akkor kezd a szolárfolyadék a teljes szolárkörbe keringeni.  
Majd mint később látni fogjuk ez a jelenség okozza a szoláris rendszer tárolójának 
alsó rétegeiben a szolárkör beindulásakor megfigyelhető kismértékű hőmérséklet 
csökkenést. A javasolt megoldással ez a tároló oldalán jelentkező energiaveszteség 
is csökkenthető. 
 
 
4.3. Szoláris vízmelegítő rendszerek TRNSYS modellje 
 
A napenergia hasznosítási módjai közül Magyarországon a síkkollektorral történő 
hasznosítás a legelterjedtebb. Családi házaknál ez főként használati melegvíz 
előállítására szolgál, segítségével az éves melegvízszükséglet jelentős része 
fedezhető. Közepes méretű rendszerek alkalmasak pl. uszodavíz melegítésére ill. 
nagyobb mennyiségű használati melegvíz igény biztosításához a víz 
előmelegítésére. A rendszerek tervezésekor egyik fő feladat a kollektorfelület és a 
tárolótartály fogyasztási igényeknek megfelelő méretének megválasztása. A 
rendszerekről szerzett ismeretek aztán újabb rendszerek tervezésénél, 
működtetésénél, szabályozásánál figyelembe vehetők. A szakirodalom szerint a 
tároló hatékonyságát leíró modellek közül a termikusan kevert tároló modellje 
pesszimista, a termikusan teljesen rétegezett tároló modellje pedig túl optimista 
becslést ad, de a rétegezettnek feltételezett tároló ad jobb becslést. Ugyanakkor a 
rétegzett tároló energetikailag hatékonyabb.  

Célom olyan NN struktúra kidolgozása, amely különböző szoláris vízmelegítő 
rendszereknél a réteghőmérsékleteket meghatározza. 
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A méréseket két szoláris vízmelegítő rendszer esetére végeztem el. Az első vizsgált 
rendszer tárolójának átalakításával - és ezzel együtt a réteghőmérsékletek 
mérésének megvalósításával - olyan műszaki megoldások alkalmazására 
törekedtem, amely a tárolóban a termikus rétegződés kialakulását és fennmaradását 
elősegíti (3.3. fejezet), így a tároló termikusan rétegzettnek tekinthető. A másik 
rendszer pedig szolártárolóval rendelkezik. 

Fontos összehasonlítási alapot jelent, ha a black box alapú NN modell mellett a 
rendszer leírására fizikai alapú modell is a rendelkezésre áll.  

A szoláris rendszerek termikus szempontból nagyon összetettek, leírásukra a 
transzport egyenletek felhasználásával bonyolult fizikai alapú modellek 
készíthetők, melyek megoldása analitikusan, vagy blokkorientált szoftver 
segítségével történhet.  
 
A TRNSYS nemzetközileg elismert, a gyakorlatban sok területen alkalmazott 
szoftver, mellyel megbízható fizikai alapú modellek készíthetők. 
A két általam vizsgált rendszerre - háztartási és óvodai - készített TRNSYS 
modelleket és eredményeiket mutatom be ebben a fejezetben. 
 
Olyan modell elkészítése volt a célom, amely a tartály 8 egyforma vastagságú 
rétege hőmérsékletének aktuális értékéből kiindulva az átlagos napsugárzás, 
hőmérséklet valamint a fogyasztás adataiból becslést ad a tároló rétegeinek későbbi 
időpontban érvényes hőmérsékletére (Géczy-Víg, Farkas; 2006a).  
 
 
4.3.1. Háztartási  rendszer 

A háztartási méretű rendszer és jellemzői 
A SZIE FFT-n található napkollektoros rendszer vázlatát a 3.3. ábra mutatja. 
Jellemző paraméterei a 3.1. fejezetben kerültek részletezésre.  
A pótlásul érkező víz és a tartály környezetének hőmérséklete állandónak 
tekinthető, 15 °C illetve 21 °C.  
 
A háztartási rendszer TRNSYS modellje 
 
A program forráskódját az M3 melléklet tartalmazza. 
A síkkollektort kvadratikus modellel közelítettem, a termikusan rétegezett tároló 
rétegeinek vastagsága 14,4 cm és a hőcserélő csőkígyó az alsó rétegben 
helyezkedik el. A megépített rendszernek megfelelően a fogyasztás a legfelső 
rétegből történik, az utánpótlásként érkező állandó 15 °C hőmérsékletűnek 
feltételezett víz pedig a legalsó rétegbe érkezik (Géczy-Víg, Farkas; 2004c). 
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A réteghőmérsékletek kezdeti értékei kiürített tartályt feltételezve, minden réteg 
esetén 15 °C. 
A sugárzás és hőmérséklet adatok a Tanszék meteorológiai állomásán 10 
másodpercenként mért adatok óránkénti átlagai. 
 
A TRNSYS modell (TRNSYS, 1996) alapján a rétegek hőmérsékletének alakulására 
(T1* a legfelső, T8* a legalsó rétegre vonatkozik) mutat be egy példát a 4.32. ábra. 
(A különböző feltételek esetén eredményül kapott réteghőmérsékletek 
szemléltetésénél – ahol szükséges – alatta grafikonon vonallal a sugárzást, 
oszloppal pedig a hozzá tartozó fogyasztást tüntetem fel. Ez utóbbi az időtengely 
által jelzett időszakban kivett melegvíz térfogatát [l] jelenti.) A 4.32. ábra szerinti 
réteghőmérsékleteket a 4.33. ábra szerinti sugárzás és fogyasztás feltételezésével 
kaptam egy 5 napos időtartamra.  
 

15

20

25

30

35

1 24 47 70 93 116Idő, h

H
őm

ér
sé

kl
et

, °
C

T1*
T2*
T3*
T4*
T5*
T6*
T7*
T8*

4.32. ábra  Tárolóbeli réteghőmérsékletek 
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4.33. ábra  Fogyasztás- és sugárzáseloszlás 
 
Az ábrán jól megfigyelhető, hogy ha van fogyasztás és működik a kollektorkör, 
akkor növekszik a rétegek hőmérséklete között a különbség, mely a napsugárzás 
következtében a kollektorkör felőli hőátadás és a fogyasztás következtében 
kialakuló folyamatok hatásának következménye. Viszont amikor nincs energia 
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utánpótlás a kollektor felől és fogyasztás sincs, a rétegek hőmérsékletét a környezet 
és a tároló közötti hőátadás és a rétegek közötti termikus diffúzió szabja meg.  
 
 
4.3.2. Óvodai rendszer 
 
Az óvodai rendszer és jellemzői 

A SZIE egyetemi strandján található a másik általam vizsgált szoláris vízmelegítő-
rendszer (Farkas et al., 2001a). Ez a közepes méretűnek számító rendszer az év 
kevésbé napsütéses időszakában a szomszédos óvoda melegvízének 
előmelegítésére szolgál, a nyári időszakban pedig az uszoda vizét melegíti. Itt, a 
célkitűzésnek megfelelően az óvodai kör vizsgálata történt. 
A 4.34. ábra az óvodai rendszert vázolja. 

fogyasztás 

 
4.34. ábra  Az óvodai kör sematikus vázlata 

A rendszer jellemzői:  

• Kollektormezeje 18 db, összesen 33,3 m2 felületű síkkollektorból áll, melyek 
déli tájolásban, a vízszintessel 45° szöget bezáróan helyezkednek el. A 
szolárfolyadék megegyezik a másik rendszerbelivel, polipropilén-glikol és 
víz 50%-os keveréke. 

• Szolártárolója 2,4 m magas, 2 m3 térfogatú, segédfűtést nem tartalmaz. A 
szolártároló sorba van kötve egy gázbojlerrel, így biztosítható, hogy a 
szükséges mennyiségű és hőmérsékletű víz folyamatosan a rendelkezésre 
álljon. A kollektorok segítségével összegyűjtött hő a hőcserélőn keresztül 
felmelegíti a tároló vizét és ez az előmelegített víz lép be fogyasztáskor a 
gázbojlerbe.  

• A szivattyúk szinkronban működnek, amikor a kollektorból kilépő 
szolárfolyadék hőmérséklete legalább 5 °C-kal meghaladja a tároló aljában 
levő vízréteg hőmérsékletét, akkor kapcsolnak be. Mivel a rendszer külső 
hőcserélővel rendelkezik itt a valóságban a szivattyúk működése megzavarja 
a termikus rétegződést. 

 
A 4.35. ábra ezen rendszer kollektorait, a 4.36. ábra pedig a szolártárolóját mutatja. 

kollektorok 

szivattyú 

szolár tároló 

víz utánpótlás 

      hőcserélő 
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    4.35. ábra Az óvodai rendszer kollektorai       4.36. ábra Az óvodai  rendszer  
                                                                                           szolártárolója 
 
Az óvodai rendszer TRNSYS modellje 
 
A kollektoroknál itt is kvadratikus közelítést alkalmaztam. A tárolónál a hőcserélő 
felőli belépési pont a tároló magasságának felénél, a kilépési pont pedig az alján 
található. A vízelvétel a tároló tetejénél történik. 
A modell elkészítéséhez a rendszerre vonatkozó geometriai adatok mellett a 
gyártók által meghatározott hőátadási és hővezetési értékekre volt szükség. A 
tároló teljes hőveszteségi tényezője 1 WK-1m-2, a folyadék hővezetési tényezője 
0,57 Wm-1K-1, a hőcserélő felülete 0,1 m2 és a hőátadási tényezője 1509 WK-1m-2. 
A rendszer 2 szivattyúja szimultán működik, 1,76 m3/h térfogatárammal. 
Mért sugárzási és hőmérséklet értékeket, és az óvodai fogyasztás mérési adatai 
alapján kalkulált periódikus fogyasztásokat alkalmaztam (Géczy-Víg, Farkas; 
2005). Az utánpótlásul érkező víz hőmérsékletét és a tároló környezetének 
hőmérsékletét itt is állandónak, 15 ill. 21 °C-nak feltételeztem. 

Az elkészített program forráskódját az M3 melléklet tartalmazza. 
 
A 4.37. ábra a rendszer TRNSYS szoftver segítségével megvalósított modellje által 
generált réteghőmérsékletekre mutat példát egy 5 napos időszakra a 4.38. ábra 
szerinti fogyasztás- és sugárzáseloszlás esetére.  
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4.37. ábra Réteghőmérsékletek az óvodai rendszer tárolójában 
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4.38. ábra  Fogyasztás- és sugárzáseloszlás 
 

A 4.32. és 4.37. ábrák összevetésekor szembetűnő, hogy a termikus rétegzettség 
ezen nagyobb térfogatú tárolóban a fogyasztás és sugárzásmentes időszakban 
sokkal jelentősebb mint a háztartási rendszer tárolója esetén tapasztalható, ami az 
óvodai tároló kisebb hőveszteségi tényezőjének és nagyobb térfogatának 
következménye. 
 
 

4.4. Szoláris vízmelegítő rendszerek NN modellje  
 
A célom olyan NN struktúra meghatározása, amely több alkalmazás esetén is jól 
használható.  
Az előző fejezetben bemutatott példákra (háztartási rendszer és közepes méretű 
óvodai rendszer) végeztem a vizsgálatokat. 
A napkollektoros vízmelegítő rendszerek termikusan rétegzett tárolótartályában 
vizsgálom a hőmérséklet-eloszlást neurális háló segítségével. Az NN a tartály 8 
egyenlő vastagságú rétegének aktuális hőmérsékletéből valamint a mérhető átlagos 
napsugárzás, hőmérséklet, valamint a fogyasztás és a kollektorkör tömegáramai 
alapján becsüli meg a rétegek hőmérsékletét a következő órában (Géczyné, Farkas; 
2005).  

Az NN modellezés során a következő adatokat használtam: 
• Meteorológiai adatok: napsugárzás és a környezet hőmérséklete a 

helyszínen található meteorológiai állomás által 10 másodpercenként mért 
értékek óránkénti átlagai. 

• Fogyasztási profilok a háztartási rendszernél egy átlagos 4 fős család 
fogyasztási szokásait, a közepes méretűnél pedig az óvoda melegvíz 
fogyasztását figyelembe véve kerültek meghatározásra. 

• Kezdeti és peremfeltételek: kiürített tároló (minden réteg hőmérséklete 15 
°C), az utánpótlásul érkező víz hőmérséklete 15 °C, a tároló környezetének 
hőmérséklete állandó, 21 °C. 

• A jelen fejezetben kidolgozásra kerülő NN modellhez a termikusan 
rétegzettnek feltételezett tárolók réteghőmérséklet adatait a rendszerekre a 
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4. Eredmények 

TRNSYS szoftver felhasználásával előállított fizikai alapú modellek (4.3. 
fejezet) szolgáltatták. 

 
Az NN modellezés lépései az adatok összegyűjtését követően a struktúra 
meghatározás, a tanítás és a validálás. 

 
4.4.1. Struktúra meghatározás 

A felvázolt probléma megoldására javasolt modell egyszerűsített vázlatát mutatja a 
4.39. ábra. 
 
Az ábra jelölései: I(t) a sugárzás, Twc(t) a környezet hőmérséklete,   mL(t) a 
fogyasztás és mc(t) a kollektorkör tömegárama és T1(t),…,T8(t) a 
réteghőmérsékletek átlagos értékei a t-dik órában, T1(t-1),…,T8(t-1) pedig a 
rétegek hőmérsékletei az előző,  t-1-dik órában. 

 
I(t) 
Twc(t) 
mL(t)                                             T1(t) 
mc(t)                                              T2(t) 
T1(t-1)                                           T3(t) 
T2(t-1)                                           T4(t) 
T3(t-1)                NN                     T5(t) 
T4(t-1)                                           T6(t) 
T5(t-1)                                           T7(t) 
T6(t-1)                                           T8(t) 
T7(t-1) 
T8(t-1) 

 4.39. ábra Szoláris rendszer NN modelljének egyszerűsített vázlata 

A különböző struktúrák közül jó közelítést adott az a 2 rétegű hálózat, mely rejtett 
rétegében 8 db tangens-szigmoid és kimeneti rétegében 8 db lineáris átviteli 
függvényű neuront tartalmaz. A vázolt problémát megoldó NN struktúrát a 4.40. 
ábra mutatja (Géczyné, Farkas; 2006). 

 
4.40. ábra  A szoláris rendszereket leíró NN belső struktúrája MATLAB 

jelölésrendszerrel 
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4. Eredmények 

 
A tanulásnál a Levenberg-Marquardt algoritmust használtam, a modellek 
identifikálása során a véletlenszerűen meghatározott súly és bias értékek úgy 
változtak, hogy az NN és a TRNSYS által meghatározott réteghőmérsékletek 
különbségének négyzetösszege minimális legyen.  
 
4.4.2. Modell eredmények vizsgálata  
 
Háztartási rendszer 

A tanításhoz ötször 5 egymást követő nap óránkénti sugárzás (4.41. ábra) és 
hőmérséklet adatait és 4 különböző napi fogyasztási profilt (4.42. ábra) 
feltételeztem. Az ábrákon az adatok egymás után fűzésével kapott halmazok 
vannak feltüntetve. Ezekből kombinált 2400 adatsort használtam a tanításnál. 
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4.41. ábra  A tanításnál használt napsugárzás értékek  

(5x5 nap adatai, egymás után fűzve) 
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4.42. ábra  A tanításnál alkalmazott napi fogyasztási profilok egymás után fűzve 

Az átlagos eltérés a tanítás végén a neurális hálós és a TRNSYS réteghőmérsékletei 
között 0,79 °C volt, ami kedvező eredménynek mondható.  
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4. Eredmények 

 
A háztartási rendszerre a modell helyességének ellenőrzése a 4.44. ábra által 
szemléltetett viszonyokra történt, 1999. június 1-5. között mért sugárzás (vonal) és 
hőmérséklet értékek, valamint egy a tanításbelihez hasonló, minden napra 
ugyanolyan periodikus fogyasztásnak (oszlop) a feltételezésével. A 
réteghőmérsékletekre vonatkozó eredményt a 4.43. ábra mutatja, ahol a jobb 
áttekinthetőség miatt csak a legfelső és legalsó rétegek hőmérsékleteit  tüntettem 
fel. NN1, NN8 jelöli a tároló legfelső és legalsó rétegére az NN által becsült, T1*, 
T8* pedig a TRNSYS segítségével számított réteghőmérsékleteket. 

15
20
25
30
35
40

1 24 47 70 93 116Idő, h

H
őm

ér
sé

kl
et

, °
C T1*

T8*
NN1
NN8

 
4.43. ábra  Az NN modell validálási eredménye a háztartási rendszerre 

0

15

30

45

60

1 24 47 70 93 116
Idő, h

Fo
gy

as
zt

ás
, l

0

700

1400

2100

2800

3500

Su
gá

rz
ás

, k
J/

hm
2

 
4.44. ábra  Az NN modell validáló halmazának fogyasztás- és sugárzáseloszlása 

A validáló halmazra vonatkozóan az átlagos eltérés a két eredmény között ezen 5 
napos szakaszon 1,1 °C, ami jó eredménynek tekinthető. 

 
Óvodai  rendszer 

 
Az óvodai rendszernél is a háztartási rendszerre alkalmazott meteorológiai adatokat 
(4.41. ábra) használtam és a 4.45. ábra szerinti 6 féle fogyasztási profilt 
feltételeztem. Ezen az ábrán is a napi fogyasztási profilokat egymás után fűzve 
tüntettem fel. 
 
 

79 



4. Eredmények 

 

0

200

400

600

800

1000

1 24 47 70 93 116 139
Idő, h

Fo
gy

as
zt

ás
, l

 
4.45. ábra Az alkalmazott 6 féle fogyasztási profil 

Az óvoda 6-18 óra között tart nyitva, ebben az időtartamban van vízfogyasztás. Az 
első 4 jellemző az óvoda 800-1500 liter napi vízfogyasztására. Az 5. egy 
kiemelkedően nagy fogyasztású, az utolsó pedig a hétvégi fogyasztásmentes 
állapotot írja le. 
 
A tanuló adatsor úgy adódott, hogy a meteorológiai adatokat kombináltam a 
fogyasztásokkal, és ezeket egymás után fűztem. A tanuló adatsor 3318 elemű volt. 
 
A tanulás eredményét mutatja a 4.46. ábra, a 4.47. ábra szerinti feltételek esetén. A 
felső és alsó rétegekre a TRNSYS és NN segítségével generált adatokból a jobb 
szemléltethetőség miatt egy 4x2-2 napos időszakot (192 adatsor) mutat a grafikon. 
Az első két szakasz az óvodai fogyasztási tartományból a harmadik a kiemelkedően 
magas, az utolsó pedig a fogyasztásmentes szakaszból lett kivágva és egymás után 
fűzve. A jelölések megegyeznek a korábban használtakkal. 
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4.46. ábra NN és TRNSYS réteghőmérsékletek a tanulás során 
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4.47. ábra Fogyasztás- és sugárzáseloszlás alakulása 
 

 tanulás eredménye: az NN és TRNSYS adatok között az átlagos négyzetes 

 modell helyességének ellenőrzésére 2 vizsgálatot végeztem. 
erinti fogyasztás és 

A
eltérés 0,71 °C. 
 
A
Az első validálást szemlélteti a 4.48. ábra, a 4.49. ábra sz
sugárzás esetére. 
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4.48. ábra Az első validálás eredménye az óvodai rendszerre 
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4.49. ábra Fogyasztás- és sugárzáseloszlás az első validáláskor 
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4. Eredmények 
 

Jól látható, hogy a T1* és NN1 ill. T8* és NN8 eredmények jó összhangban vannak. 

ényét mutatja a 4.50. ábra, a 4.51. ábra szerinti 

   

Az átlagos eltérés: 0,53 °C. 
 

 második validálás eredmA
fogyasztás és sugárzás adatokra. A fogyasztás tehát megegyező az előző 
esetbelivel, a meteorológiai adatok azonban különböznek.  
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4.50. ábra  A második validálás eredménye 

z átlago

 az óvodai közepes méretű szoláris 

őmérséklete jól 
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4.51. ábra  Fogyasztás- és sugárzáseloszlás második validáláskor 
 
A s eltérés ebben az esetben: 1,2 °C.  
 

 Tanszéken található háztartási méretű ésA
vízmelegítő rendszerek paramétereinek felhasználásával fizikai alapú modelleket 
készítettem a TRNSYS program segítségével a tárolók rétegei hőmérsékletének 
meghatározásához. A modell segítségével kapott réteghőmérsékletek, valamint 
mért sugárzás és tervezett fogyasztási adatok felhasználásával mindkét rendszer 
leírására alkalmas NN struktúrát dolgoztam ki. 

Megállapítható, hogy a kidolgozott NN modellel a rétegek h
becsülhető. A tanítások során az átlagos eltérések 0,8 °C míg a validálásnál 1,2 °C-
on belül voltak (Géczy-Víg, Farkas; 2006c).  
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4. Eredmények 

 
4.5. Szoláris háztartási vízmelegítő rendszer NN modellje mért adatok alapján  

ndszer egy bonyolult dinamikus rendszer. Főként a 
psugárzás határozza meg a tárolóbeli víz hőmérsékletének 

háztartási méretű, használati melegvíz 
lőállítására szolgáló síkkollektoros vízmelegítő rendszeren a 3.2. pontban 

ktor 

A mérési adatok elemzését követően a jelen fejezetben mutatom be a háztartási 
szoláris vízmelegítő rendszer termikus rétegződésére kidolgozott modellt és a 
modellezés részleteit. 

4.5.1. Mérési adatok  
 

A síkkollektoros re
ízfogyasztás, és a nav

alakulását. Ennek vizsgálatára illetve, hogy milyen egyéb tényezők hogyan 
befolyásolják a réteghőmérsékletek értékét és hogy ebből milyen következtetések 
vonhatók le a mérési adatok alapján, ezt részletezi e fejezet.  
A mérési adatok gyűjtésével az volt a célom, hogy adatokat nyerjek a rendszer 
neurális hálós modelljének elkészítéséhez. 
 
A 3.1. fejezetben részletesen bemutatott 
e
bemutatott mérő és adatgyűjtő rendszerrel nyert adatok adták az alapadatokat. 

Az adatgyűjtő rendszer percenként rögzíti az adatokat. A mérések 2006. júl. 5. és 
dec. 22. között zajlottak. A meteorológiai adatokat a helyszínen, a kolle
síkjában, a kollektor fölött elhelyezkedő piranométer által mért sugárzásértékek és 
a kollektor hátoldalához kapcsolódó Pt100 típusú ellenálláshőmérő segítségével 
mért környezeti hőmérsékletértékek adták. A mérés során a sugárzásmérő által 
mért adatok a sugárzásmérő meghibásodása miatt (0 szint eltolódás) a Naplopó Kft  
ugyancsak D-i tájolásban a vízszintessel 45°-os szöget bezáróan elhelyezett 
sugárzásmérője adatainak összevetésével kerültek korrigálásra.  

4.5.1.1. Redszerjellemzők a mért adatok alapján 
A tároló hőátbocsátási tényezője 

A tároló hőátbocsátási tényezőjét olyan szakaszokra vonatkozó m
alapján határoztam meg, amikor

érési adatok 
 csak a tároló és környezete közti hőcseréből 

wt
i

tt
i

wttt
==

átlaghőmérsékletének a mérési szakasz végén
értékeivel is: 

vvv

adódott a tárolóbeli víz hőmérsékletének változása. Így a tároló Qv  [J] 
hővesztesége: 

                    ττ ))()(())()((Q
NN

v −=−= ∑∑ , ami megadható a 
11

iTiTkAiTiTkA

tároló vize  és kezdetén mért 

 
))()1(( NTTmcQ tt −=  

 
ahol      k        - a tároló hőátbocsátási tényezője, 

At      = 2,303 m2 a tároló felszíne,  
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 cv      = 4183 J/(kgK) a víz fajhője, 
 mv     = 149,55 kg, a tárolóbeli víz tömege, 

rési adatokból számoltam, τ= 60 s, 
z i-edik percben [°C], 

] 

miből      

 τ        - idő [s], mivel percenkénti mé
 Tt(i):  - a tároló vizének átlaghőmérséklete a
 Twt(i) - a tároló környezetének hőmérséklete az i-edik percben [°C], 
 Tt(1)  - a tároló vizének átlaghőmérséklete kezdetben [°C], 
 Tt(N) - a tároló vizének átlaghőmérséklete a mérési szakasz végén [°C
 

a
∑
=

−

−
= N

i
wttt

ttvv

iTiTA
k

1
))()(( τ

  

 
Az eredményt az aug. 23, 28, a  júl. 17, 28 és okt. 15-én  0 és 9 óra között mért 
őmérséklet értékek alapján határoztam meg (N=540). Az 5 napra kapott értékek 

sfoka

NTTmc ))()1((

h
átlagaként kapott k = 0,757 W/(m2K) a tároló hőátbocsátási tényezője, 15,2% 
relatív hibával. 

A kollektor hatá  

nek idejére a kollektor által hasznosított hő (Qkoll haszn), - 
kilépő és oda belépő szolárfolyadék hőmérsékletének a 

           Esug=A     és     

A szivattyú működésé
mely a kollektorból 
szolárfolyadék tömegáramának és a fajhőjének segítségével határozható meg - és a 
kollektor felületére érkező napsugárzásból származó energia (Esug) hányadosa adja 
a hatásfokot. 
 
Qkoll haszn= ∫ −

..

))()((
msziv

inoutcm dTTmc τττ& , 

                    c ∫
msziv

dI
.

)( ττ   
sug

kollhaszn
c E

Q
=η ,  

álló adatok esetén az összefüggés: Percenként rendelkezésre 

∑
∑ −

= i
inoutcm

cη                  

i
c iIA

iTiTmc

)(

))()((

τ

τ&

ahol τ= 60 s és i a percenkén ekre utal. 
 

tt érték átlagként 76,3% átlagos 
atásfokot kaptam 21,3% relatív hibával. A hatásfokot jelentősen befolyásolja a 

ti mért érték

A
h

 fenti összefüggést alkalmazva hat napra számíto

szolárfolyadék átlagos hőmérsékletének és a kollektor környezete hőmérsékletének 
különbsége, így ez az adat tájékoztató jellegű. 
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A kollektor termikus időállandója 

letezésre kerülő modell időléptékének optimális 
e. A sugárzás minimalizálásával (kollektor 

lásakor 

A belé
részére

Az időállandó értéke a később rész
becslésénél lesz figyelembe vév
letakarása) a szolárkör szivattyújának folyamatos üzemelése mellett vizsgáltam a 
kollektorból kilépő szolárfolyadék hőmérsékletének (Tout) időbeli alakulását 
(4.52.ábra). 

4.52. ábra A szolárfolyadék hőmérséklete a sugárzás leárnyéko

pő és kilépő folyadék hőmérsékletének különbsége a kiinduláskori 1/e-ed 
 csökkenésének ideje 132 s, a kollektor termikus időállandója. 

A rendszer teljesítménye és hatásfoka 

A rendszerrel hasznosított energia Qhaszn
végén és kezdetén mért átlagos hőmé

 [J] a tároló vizének az adott időtartam 
rsékletkülönbségéből és az ezen időtartamra 

eső fogyasztások során a kivett és a helyére beáramló hidegvíz hőmérséklet-
különbségeiből számítható: 
 

∑ −+−= tvvhaszn vé tartamidőTmcQ ((
i

bekiLvt iTiTimckezdetén tartamidőTgén ))()()((())()

 
ahol az adott időtartamban az i-edik fogyasztásnál kivett vízmennyiség tömege 

L(i) [kg], hőmérséklete Tki(i) [°C], a helyette a tárolóba kerülő víz hőmérséklete 

gre eső hasznosított energia adja a rendszer átlagos teljesítményét. Az 
dott időtartamban a hasznosított energiának és ugyanezen idő alatt a kollektor 

m
Tbe(i) [°C]. 
 
Az időegysé
a
felületére érkező sugárzásból származó energiának a hányadosa adja a rendszer 
hatásfokát: 

                          
sug

hasznQ
=η .                

E
1. eset: ha az időtartam alatt egy teljes napot értünk, akkor a hasznosított energia és 
a felhasználásával számított teljesítmény és hatásfok 24 órára vonatkozik és a 
rendszer minden veszteségét (kollektornál, vezetékeknél és a tároló és környezete 
közti hőcseréből adódó veszteségek) magába foglalja.  

85 



4. Eredmények 

2. eset: az időtartam alatt az adott napon a napsütés idejére vonatkozóan végezzük a 
számításokat, ekkor a sugárzásmentes időszakbeli veszteségek nem lesznek 
figyelembe véve. 
 
3. eset: időtartamként csak a szivattyú üzemidejét tekintjük, amikor ténylegesen az 
nergia a rendszerbe kerül.  

r kapcsol ki, a 2. esetnek megfelelően a sugárzás 

érés során előforduló legkisebb és legnagyobb értékeket tűnteti 

Kollektor Óránkénti 
fogyasztás 

Réteg-
hőmérséklet 

Tároló 
körny. 

Hálózati  
hidegvíz  

e

Mivel már az is a rendszer adottságain múlik, hogy a napsütéses időszakban mikor 
üzemel a szivattyú és miko
időtartamára vonatkozó adatok alapján végeztem számításokat és ezek eredményeit 
hasonlítom össze a továbbiakban. 

 

4.5.1.2. Mérési adatok elemzése 

A 4.4. táblázat a m
fel. 

4.4. táblázat Mérési értékhatárok 
 Sugárzás 

 körny.  
hőm. 

[W/m2] [°C] [liter] [°C] 
 hőm.* 

[°C] 
hőm.** 

[°C] 

min. 0 -6 0 14,3 17,6 14,3 

max.  39 1140 60 54,5 30,6 17,2 

*B nagy  érték között jelentős az eltérés, 1-1 napon -nél kiseb i 
m  és um közö térés. Ez a f i szezon b ását köve  érvénye

lásai során a szolárfolyadék 
őmérséklete megemelkedik, a legmagasabb hőmérsékletet egy ilyen áramszünetet 

yobb eltérés a 

ár a legkisebb és leg obb 4 °C b a nap
inimum  maxim tti el űtés eindul tően is s. 

**Nem áll rendelkezésre folyamatos mérési adat, csak vízkivételekkor alkalmanként higanyos 
hőmérővel történő mérési adatok alapján meghatározott értékek. 

 
A szivattyú áramszünetek következtében történő leál
h
követően 2006. júl. 8-án mértem, értéke a kollektornál 85,7 °C volt. 

A tárolóban rendeltetésszerű működés során a vizsgált időszakban mért 
legmagasabb hőmérséklet 54,5 °C volt, 2006. júl. 20-án. A legnag
felső és alsó réteg hőmérséklete között 20,6 °C volt. Az ellenőrzési szakaszban, 
amikor a tartályt teljes egészében hideg vízzel töltöttem fel (300 l víz kivétele) a 
rétegek hőmérsékletei jó közelítéssel megegyeztek. Teljes kiürítéskor a 
réteghőmérsékletek alakulására mutat példát a 4.53. ábra (2006. okt. 26.), ahol T8 a 
legalsó, T1 a legfelső réteg hőmérséklete. Felülről a 3. termoelem meghibásodása 
következtében ennek a rétegnek a T3 hőmérsékletét, az alatta és felette levő 
termoelemek által mért hőmérsékletértékekből határoztam meg. 
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4.53. ábra Réteghőmérsékletek alakulása a tároló melegvizének kiengedése során  

A

a) azonban 

 következő ábrák egy-egy napra mutatnak egy-egy jellegzetes réteghőmérséklet 
alakulást, az ezen napokon mért fogyasztás és sugárzás eloszlásokkal.  
2006. Nov. 18-án vízfogyasztás nem volt, a sugárzás (4.55. ábr
elegendően nagy ahhoz, hogy a szivattyú üzemelni kezdjen és a rétegek 
hőmérsékletét 4-7 °C-kal emelje (4.54. ábra). 
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4.54. ábra Réteghőmérsékletek (2006. nov. 18.)  
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4.55. ábra  Mért sugárzáseloszlás (2006. nov. 18.) 

Augusztus 17-én sugárzás esetén 
mért réteghőmérsékletek láthatók a 4.56. ábrán. Ezen a napon a vízkivételekből 
adódóan, a felső rétegek hőmérséklete csak 3-4 °C-kal emelkedett. 

 7x20 liter vízfogyasztás és 4.57. ábra szerinti 
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4.56. ábra Réteghőmérsékletek alakulása (2006. aug. 17.) 
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4.57.ábra Fogyasztás és sugárzás (2006. aug. 17.) 

 
Okt. 20-án 2x50 liter vízfogyasztás és a 4.59. ábra szerinti sugárzás hatására 
minden réteg hőm a). 

 

   

érsékletének csökkenése megfigyelhető (4.58. ábr
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4.58. ábra  Réteghőmérsékletek (2006. okt. 20.) 
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4.59. ábra Vízfogyasztás és sugárzáseloszlás (2006. okt. 20.) 

A 4.56. és 4.58. ábrák grafikonjain jól meghatározható a vízkivétel ideje. A 

 4.54. ábrán megfigyelhető, hogy a szivattyú beindulásakor az alsó rétegek 

 4.60. ábra arra mutat példát, hogy bár a sugárzás rövid időre eléggé 

  

 

vízkivételek a 2006. évi mérések során manuálisan történtek, nagyjából órás 
időközökben. 10 l/min a fogyasztás térfogatárama.  
 
A
hőmérséklete rövid időre visszaesik, ami arra utal, hogy induláskor a tároló felé 
bejövő csőszakaszban levő hidegebb szolárfolyadék indul meg s ezt követően ér 
csak a tárolóhoz a kollektorból kilépő melegebb folyadék, ami aztán a rétegek 
hőmérsékletének emelkedését idézi elő. 
 
A
megemelkedett (4.61. ábra), a kollektorkör beindulása nem emelt a 
réteghőmérsékleteken. A 4.61. ábrán a szivattyú bekapcsolt állapotát az ”1”, 
kikapcsolt állapotát a ”0” érték jelöli. 
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4.60. ábra Réteghőmérsékletek (2006. nov. 4.) 
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4.61. ábra A szivattyú működése és a sugárzás (2006. nov. 4.) 

 
A 4.62. ábra jól mutatja a szivattyú ki-bekapcsolása következtében a kollektorból 
kilépő szolárfolyadék hőmérsékletének ingadozását (2006. okt. 31.). A szivattyú 
üzemelését itt is az ”1”, kikapcsolt állapotát a”0” érték jelöli. 
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4.62. ábra A szolárfolyadék hőmérséklete és a szivattyú működése  

 
A kollektorból kilépő szolárfolyadék hőmérsékletének (Tout) jellegzetes napi 
alakulását mutatja a 4.63. ábra, viszonyításként feltüntettem a kollektor 
környezetének hőmérsékletét, (Twc) és a 4.64. ábrán az ezen a napon mért 
sugárzást.  
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4.63. ábra A szolárfolyadék és a kollektor környezeti hőmérséklete (2006. júl 28.) 
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4.64. ábra Sugárzás (2006. júl. 28.) 

Elmondható, hogy a sugárzást és a kollektor környezetének hőmérsékletváltozásait 
jól követi a kollektorból kilépő szolárfolyadék hőmérséklete. 
 
Megfigyelhető a réteghőmérsékletek tárolóbeli víz átlaghőmérsékletéhez való 
tartása, ha hosszabb ideig nem kapcsol be a szivattyú és nincs vízkivétel (4.58. ábra 
1. és 3. szakasza). A 4.65. ábra  2006. aug. 25-én 17 órától 26-a 5.30-ig  mutatja a  
réteghőmérsékleteknek a tároló vizének átlaghőmérsékletéhez tartását. 

               

20

25

30

35

40

45

1 240 479 718
Idő, min

H
őm

ér
sé

kl
et

, °
C

T8

T7

T6

T5

T4

T3

T2

T1

Twt
 

4.65. ábra  A rétegek és a tároló környezetének hőmérséklete 

Viszonyításként feltüntettem a tároló környezetének hőmérsékletét (Twt) is. A 
vizsgált szakaszban a felső és alsó rétegek közti hőmérsékletek különbsége 10,5 
°C-ról  7,3 °C-ra csökkent. 
 
Ugyanakkor, a tároló és környezete közti hőcsere miatt is változik a 
réteghőmérséklet. Ha a tárolóbeli víz alacsonyabb hőmérsékletű, mint a környezete 
a rétegek hőmérséklete növekedését ha pedig melegebb, a rétegek hőmérsékletének 
csökkenését tapasztalhatjuk.  
Réteghőmérsékletek a tároló környezetének hőmérsékletéhez tartása akkor 
szembetűnőbb, amikor a rétegek közt a hőmérsékletkülönbség kicsi.  
Csak kevés olyan mérési szakasz volt, amikor a rétegek hőmérséklete a tároló 
környezetének hőmérséklete alatt volt és ugyanakkor nem működött a szivattyú. 
(Ennek oka, hogy a vízfogyasztás többnyire nappal történt.) Egy ilyen szakaszt 
mutat a 4.66. ábra, amikor megfigyelhető a réteghőmérsékleteknek a tároló 
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környezetének magasabb hőmérsékletéből adódó hőcsere miatti kismértékű 
emelkedése. 
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4.66. ábra A rétegek és a tároló környezetének hőmérséklete 

A rétegek hőmérsékletének a tároló környezetének alacsonyabb hőmérsékletéhez 
tartása figyelhető meg a 4.67. ábrán.  
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4.67.ábra Réteghőmérséklet és a tároló környezetének hőmérséklete  
(2006. aug. 28. 0 és 9 óra között) 

 
A 4.5. táblázat a mérési időszakra vonatkozóan havonként megadja azon napok 
számát, melyeknél a kollektorkör működött az összes olyan napok számához 
viszonyítva, ahol értékelhető mérési adatok állnak rendelkezésre. Majd a 
kollektorkör adott hónapban mért napi üzemidejének maximális értékét, és az 
átlagos napi üzemidőt találjuk. Mivel az energiatermelés szempontjából az 
óránkénti átlagos adatok többet árulnak el, mint a percenként mért értékek, az 
óránkénti átlagok havi maximális értékét és napi maximumainak havi átlagát 
tüntettem fel a további oszlopokban. Így a kollektorból kilépő szolárfolyadék 
óránkénti átlagos hőmérsékletének a hónapban mért maximális értéke, az óránkénti 
átlagos hőmérsékletének napi maximumainak átlaga, valamint a legmelegebb réteg 
óránkénti átlagos hőmérsékletének maximális értéke ill. azon napokra, amikor a 
szivattyú bekapcsolt a napi maximumok átlagos értéke olvasható. Végül a táblázat 
utolsó oszlopa megadja, hogy a fogyasztott víz hány %-ban volt a használati 
melegvíz igénynek megfelelő 40 oC körüli hőmérsékletű. 
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4.5. táblázat  Havonkénti adatok a mérések alapján 
 Kollektorkör Szolárfolyadék Legfelső réteg Fogyasztás 

 működés 
[nap/ 

összes 
nap] 

max. 
napi 
üzemidő 

 [h] 

átlagos 
napi 
üzemidő

[h] 

max. 
hőm. 
 

[°C] 

napi max. 
hőm. havi 
átlaga 

[°C] 

max. 
hőm. 
 
[°C] 

napi max. 
hőm. havi 
átlaga 

 [°C] 

40 oC 
körüli víz 

hőm. 
% 

júl. 25 / 25 9,8 7,8 57,9 51,9 54,4 47,8 89,6 
aug. 21 / 24 9,4 5,5 51,0 41,2 46,7 39,4 88,4 
szept. 26 / 27 8,6 7,2 51,6 44,4 48,5 42,1 74,8 
okt. 29 / 30 8,1 5,4 44,8 37,7 42,1 33,3 17 
nov. 13 / 28 6,5 1,3 35,5 22,1 31,1 27,9 - 
dec. 5 / 22 3,8 0,6 32,9 15,5 23,7 21,1 - 
  
Az adatokból kiolvasható, hogy a mérések kezdetétől október végéig szinte minden 
nap gyűjtött energiát a rendszer. Az átlagos üzemidő és a táblázatban szereplő 
hőmérsékletértékek is csak nov., dec. hónapokban csökkentek drasztikusan. 2006-
ban a szeptember hónap hőenergia termelés szempontjából kedvezőbb volt, mint az 
augusztus. Mivel nincs segédfűtés, csak a napenergia tudja melegíteni a tároló 
vizét. A nyári és kora őszi hónapok kedvező energiamérleget mutattak. A 
napsugárzás hatására a réteghőmérsékletek megemelkedtek és az alkalmazott 
fogyasztások esetén a tároló nagyjából biztosította a használati melegvíz 40 °C 
körüli vízhőmérsékletét. Nov.- dec. hónapokban a segédfűtés hiánya miatti 
alacsony tárolóbeli hőmérséklet és a sokéves átlaghoz viszonyított enyhe idő 
ellenére is csak rövid időkre kapcsolt be a szivattyú és csak néhány fokkal volt 
képes emelni a tárolóbeli rétegek hőmérsékletét. Ezek az eredmények kérdésessé 
teszik a késő őszi és téli időszakokban az ilyen típusú kollektorok működtetésének 
hatékonyságát.  
 
A rendszer átlagos teljesítménye 
A teljesítményt sok tényező befolyásolja. 3 hasonló sugárzású és 
fogyasztáseloszlású (6x20 liter) napra vonatkozóan határoztam meg az átlagos 
értéket. Eredmény: 269 W a napsütés idejére és 387 W a szivattyú működési 
idejére vonatkoztatva.  
Ugyanez az átlagos teljesítmény 3 fogyasztásmentes napra, az előbbiekhez hasonló 
sugárzási viszonyok mellett csak 57 ill. 103 W.  
 
A rendszer által gyűjtött napi energia 
A 4.68. ábra havonként szemlélteti a napenergia hasznosításának napi maximális és 
átlagos értékét. Az adatok a tároló hőmérsékletének változásából és a fogyasztott és 
helyette a tárolóba beáramló hidegvíz hőmérséklet különbségének és 
mennyiségének segítségével számított értékek.  
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4.68. ábra A napi energiahasznosítás havonkénti maximális és átlagos értékei  

(azon napokra vonatkoztatva amikor volt fogyasztás) 

A rendszer által termelt napi energia értéke az egész vizsgált időszakban július 11-
én volt a legtöbb, 22,4 MJ, ami a szivattyú működésének idejére vonatkoztatva 578 
W átlagos teljesítménynek felel meg. Erre a napra a rendszer hatásfoka a szivattyú 
működésének idejére vonatkoztatva 61,1%, a kollektoré pedig 76,5% volt. Ezen a 
napon 7x30 liter napközbeni vízkivétel történt. 
Csak a szivattyú működésének idejére végezve a számításokat az előforduló 
legnagyobb értékeket akkor kaptam, amikor kedvező sugárzási viszonyok között 
délelőtt elfogyasztottam a tároló összes melegvizét és még további 3x30 liter vizet 
vettem ki a koradélutáni időszakban. Ezen a napon a fogyasztás nem volt 
”szabályos”, ezért ezt nem vettem a fenti adatsorok közé, ugyanakkor feltétlenül 
meg kell említeni, hiszen lényeges maximális értékre vonatkozó információt 
szolgáltat. Ezen legnagyobb hatásfokú periódusban (2006. júl. 6.) 30,2 MJ volt a 
rendszer  energiatermelése. 
 
A rendszerrel termelt havonkénti és összes energia 
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A 4.69. ábra  rendszerrel termelt havonkénti és halmozott energia 

A 4.69. ábra a korábban részletezett módon számított napi energiák havonkénti 
összegét és a mérések kezdetétől a megelőző hónapokban összesen gyűjtött 
napenergiát tűnteti fel. Júliusban volt a legnagyobb az energiabehozatal (180,6 
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MJ). Az augusztus 2006-ban részben a kedvezőtlen időjárás részben a kismértékű 
fogyasztás miatt nem volt túl kedvező (93,8 MJ). A napos szeptemberi és októberi 
hónapokban a gyakori fogyasztások következtében szintén sok energiát gyűjtött a 
rendszer (133,2 ill. 173 MJ). A novemberi 47,1 MJ figyelembevételével összesen 
627,7 MJ a vizsgált időszakban a rendszer segítségével gyűjtött energia (Géczy-
Víg, Farkas; 2007a).  
 
A termikus rétegzettségből adódó többlet energia 

Fogyasztás során a melegvíz kivétele a tároló felső rétegéből történik. A 
rendelkezésre álló réteghőmérséklet adatokra alapozva vizsgáltam, hogy hány %-
kal több hőt vettem ki a 2006. évi melegvíz fogyasztásokkal a termikusan kevert – 
átlaghőmérsékletűnek feltételezett – tároló esetén vízfogyasztással kivehető 
értékhez képest. A ténylegesen kivett hő 17,3%-kal haladta meg a termikusan 
teljesen kevertnek feltételezett esetre számított értéket. Az eredmény azt mutatja, 
hogy a maximális energiahasznosítás érdekében fontos a termikus rétegzettségre 
törekvés. A növekedés jelentős részét - a tároló spontán rétegződésén túli hányadát 
- a speciális belső hőcserélő beépítése eredményezte.   
 
 
4.5.1.3. Fogyasztás hatása a rendszerjellemzőkre 

A rendszer energiatermelése a fogyasztott energia függvényében 

Ebben a részben azt vizsgálom, hogy a kollektor fajlagos energiatermelése hogyan 
függ a vízfogyasztással a rendszerből kivett fajlagos energiától, hogy 
megállapítsam meddig érdemes növelni a fogyasztást a rendszerben a lehetséges 
maximális energiatermeléshez. Ehhez a mérési adatokból különböző szűrések 
alkalmazásával jutok. 
 
A 4.70. ábra minden értékelhető mérési adatot tartalmaz, 2006. júl. – nov. ill. 2007. 
ápr.-május időtartamra. 
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4.70. ábra A rendszer energiatermelése a fogyasztás függvényében (szűrés nélkül) 

Az adatpontok közül az első szűrésnél kivettem a fogyasztásmentes napok adatait 
illetve amikor a kollektorkör a rossz idő miatt be sem kapcsolt (4.71. ábra).  
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4.71. ábra Eredmény az első szűrés után 

Második szűrőfeltételként, azokat az adatpontokat szűrtem ki, amikor a sugárzás 
nem volt tartósan magas (óránkénti átlag napi maximuma nem érte el a 800 W/m2 

értéket). A kapott eredményt mutatja a 4.72. ábra. 
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4.72. ábra Eredmény a második szűrés után 

Ezt követően harmadik szűrőfeltételként kizártam a magas kiinduló 
réteghőmérséklet és viszonylag kis fogyasztás eseteit, illetve amikor nagy volt a 
fogyasztás, de a zöme késő délután vagy este történt. Az így kapott pontokat 
mutatja a 4.73. ábra. 
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4.73. ábra Eredmény a harmadik szűrés után 

A kapott pontok határgörbéje jelzi, hogy a fajlagosan fogyasztott energia 
függvényében hogyan változik a kollektor maximális fajlagos energiatermelése. 
Megállapítható, hogy 2,1 kWh/m2 fajlagos fogyasztott energiáig a kollektor 
fajlagos energiatermelése növekszik, e fölött azonban hiába növeljük tovább a 
melegvíz fogyasztással felhasznált energiát, az ideális sugárzási viszonyok és 
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optimális fogyasztáseloszlás esetén sem növekszik tovább a kollektor 
energiatermelése. Vagyis a vizsgált kollektor ideális feltételek esetén naponta 
maximálisan 7,3 kWh/m2 fajlagos energiatermelésre képes (Géczy-Víg, Farkas; 
2007d). A módszer tetszőleges rendszer esetén alkalmas a kollektor maximális napi 
fajlagos energiatermelésének és az ehhez ideálisan szükséges fajlagos 
energiafogyasztásnak a becslésére. 

Napközbeni vízfogyasztás és teljesítmény  

Nagyjából azonos sugárzás és kezdő réteghőmérsékletek mellett a napközbeni 
fogyasztás növekedése a napsütés időtartamára vonatkozó átlagos teljesítmény 
növekedését eredményezi (4.74. ábra). 
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4.74. ábra A fogyasztás és a teljesítmény kapcsolata 

Míg 25 liter vízfogyasztásnál csak 112 W, addig 210 l fogyasztás esetén 408 W  
átlagos teljesítmény adódott. 
 
A kezdeti réteghőmérséklet, a fogyasztás és a teljesítmény

A 4.75. ábra 5 egymást követő napra mutatja a sugárzás (vonal) és fogyasztás 
(oszlop) értékeket, a 4.76. ábra az átlagos vízhőmérsékletet, a 4.77. ábra pedig 
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4.75. ábra  A fogyasztás- és a sugárzás a vizsgált időtartamban 
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4.76. ábra Az átlagos vízhőmérséklet a vizsgált időtartamban 
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az ezen napokra számított átlagos teljesítményeket.  
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4.77. ábra Az átlagos napi teljesítmények a vizsgált időtartamban 

Az adott napokon az átlagos teljesítmény a napsütés idejére vonatkoztatva 409 W-
ról 23 W-ra csökkent, a fogyasztás megszűnése és a magas kiinduló 
réteghőmérsékletek miatt. 

Teljesítmény függése a napközbeni fogyasztáseloszlástól 

Hasonló sugárzás és kezdeti réteghőmérsékletekből kiindulva vizsgáltam 120 liter 
különböző eloszlásbeli (6x20, 3x40, 4x30 liter) napközbeni vízfogyasztás hatására 
mérhető teljesítményt. 232 és 313 W közötti értékeket kaptam. 
A másik vizsgálatban 60 liter (4x15, 1x60, 2x30 liter) vízfogyasztás esetén a 
teljesítmények 153 és 175 W közötti értékek voltak, tehát a fogyasztáseloszlás nem 
befolyásolta drasztikusan a teljesítményt. Ez azzal magyarázható, hogy napközbeni 
vízfogyasztások lévén, a rendszer a fogyasztások után még tudott energiát gyűjteni, 
így a fogyasztáseloszlás nem hatott lényegesen a teljesítményre. Ugyanakkor a 
mérési adatokból az is kiolvasható, hogy amennyiben ugyanannyi vízkivétel a késő 
délutáni vagy éjszakai időszakra esik, csökken a teljesítmény.  

Szükség van az adatok további hónapokban további különböző fogyasztások 
mellett történő mérési adatokkal való kiegészítésére, melyek segítségével az 
eredmények pontosíthatók és érvényességük egész évre vonatkoztatható.  

 

A mérések során nyert adatok adták a neurális hálós modell kidolgozásához, a 
tanításához és validálásához az alapadatokat. 
 
4.5.2. NN modell mérések alapján 
 

A háztartási és közepes méretű óvodai rendszer termikus viselkedésének leírására 
készített NN modellt a 4.4. fejezetben részleteztem. Az NN modell abban a 
fejezetben a rendszerek TRNSYS modelljeinek segítségével generált 
réteghőmérséklet adatokat használta. A jelen fejezet célja, a háztartási méretű 
rendszerre vonatkozólag a 4.4. fejezetben kidolgozott modell mérési adatok alapján 
történő finomítása. 
 

4.5.2.1. Alap NN modell 

• A modell változatlanul az előző órai átlagos réteghőmérsékletek és az adott 
órában az átlagos sugárzás, hőmérséklet valamint fogyasztás és kollektorköri 
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tömegáramok adataiból ad becslést az adott órában várható 
réteghőmérsékletekre. 

• A tároló környezetének hőmérséklete a vizsgált időszakban nem változott 
számottevően, és a tárolóba utánpótlásul érkező víz hőmérséklete is állandónak 
tekinthető, így ezek nem szerepelnek a bemenő adatok között. 

• Az NN modellezés alapadatai a rendszeren percenként mért mérési adatokból 
képzett óránkénti átlagok, tipikus háztartási fogyasztásokkal. A tanulóhalmaz 
2526 adatsort tartalmazott.  

• A problémát leíró NN modell  a rejtett rétegében 8 tansig, a kimeneti rétegében 
pedig 8 lineáris átviteli függvényű neuront tartalmaz (4.37. ábra). A tanítás a 
Levenberg-Marquardt tanulóalgoritmussal történt (Géczyné, Farkas; 2007). 

Tanítás és validálás eredménye

Az átlagos eltérés a mért és a modell által generált adatok között  a tanítás során 
0,53 °C. A 4.78. ábra a tanulóhalmaz egy részére mutatja óránkénti átlagértékek 
esetén a mért és NN generált adatokat. 
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4.78. ábra  Mért és NN generált réteghőmérsékletek (2006. aug. 7-10.)  

A modell helyességének ellenőrzésére 185, a tanítás során fel nem használt adatsort 
alkalmazva az átlagos eltérés 0,76 °C volt.  
 

NN és TRNSYS modell eredményeinek összevetése 

A neurális hálós modellel kapott eredmények értékeléséhez fontos szempont a 
rendszer működését leíró másik modell - esetemben a fizikai alapú TRNSYS 
modell - eredményeivel és a mérési adatokkal történő összevetés (Géczy-Víg, 
Farkas; 2007e).  

Ezért a TRNSYS modell segítségével becsült réteghőmérsékletek mért értékektől 
vett átlagos eltérését is megvizsgáltam a fenti validáló halmazra. Eredményül 1,9 
oC eltérés adódott. A 4.79. ábra egy 2 napos szakaszra – 2006. szept. 25-26. 
meteorológiai adataira, 2x20 ill. 4x25 liter vízfogyasztás esetére – mutatja a felső, a 
3., 6. és a legalsó réteg TRNSYS modellel számított (Ti*), mért (Ti) és NN által 
becsült (NNi) réteghőmérsékleteit. 
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4.79. ábra Mért adatok és a TRNSYS és NN modellek eredményei 

A TRNSYS modell rosszabb eredményét az okozza, hogy a rendszerjellemzők 
értékei hibával terheltek, mivel a tároló nem egyezik teljesen a modell 
feltételezésével (a 8 réteg tökéletesen rétegezett ill. a rétegek tökéletesen kevertek).  
E modell eredménye javítható a rendszerjellemzők pontosabb értékének és minél 
több befolyásoló tényező hatásának figyelembevételével, valamint a tároló több 
rétegre osztásával, amik azonban a modellt egyre bonyolultabbá teszik.   

Elmondható tehát, hogy a mérési adatok alapján kidolgozott NN modell 
egyszerűbb és pontosabb, továbbá hogy az összes befolyásoló tényező hatását 
közvetlenül vagy közvetve figyelembe veszi.  

Az NN eredményének elemzésekor megfigyelhető, hogy azokra a szakaszokra 
mikor nincs fogyasztás sokkal pontosabb közelítés adódik. A fogyasztások 
környezetében pedig az alsó rétegeknél a legszembetűnőbb az eltérés a mért és NN 
segítségével becsült értékek között. Ezek miértjét kutatva az óránkéntinél rövidebb 
időlépés alkalmazásának irányába indultam el.  
 
Időlépés hatása az NN modell eredményére 

Mivel az adatok finomabb időközökre történő feldolgozása a réteghőmérsékletek 
pontosabb követését biztosítja, ezért feltételeztem, hogy az ennek alapján 
kidolgozott NN modell is jobb becslést fog adni.  

Ennek igazolására és az optimális időlépés meghatározásához 30, 10, 5, 2 és 1 
perces átlagos adatokra is elvégeztem a modellezést. Ugyanazt az NN struktúrát, 
tanuló algoritmust és mérési adatsort használtam mind a tanításnál mind a 
validálásnál, mint az óránkénti átlagértékek számítása során. 

A 4.80. ábra a különböző időlépéseknél mutatja a tanuló és validáló halmaz egy-
egy szakaszára a mért és az NN modellel számított réteghőmérséklet értékeket. A 
validálásnál a jobb áttekinthetőség miatt csak a felső, a harmadik és a legalsó 
rétegekre ábrázoltam a réteghőmérsékleteket. A tanuló halmaz itt ábrázolt része 
2006. aug. 9-10., a validáló pedig 2006. szept. 26-27. mérési adataira vonatkozik. 
A grafikonok az idő függvényében ábrázolják a réteghőmérsékleteket.  
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4.80. ábra  A tanítás és validálás eredménye különböző időlépés esetén 
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A 4.6. táblázat foglalja össze a különböző időlépések esetén kapott számszerű 
eredményeket. 

4.6. táblázat A különböző időlépésű modellek jellemző adatai 
 Tanulóhalmaz 

mérete 
 

[adatsor] 

Tanítás 
eredménye 

 
[oC] 

Validálás 
eredménye 

 
[oC] 

Tanulásnál 1000 
tanulási ciklus 
futási ideje* 

[s] 
60 min  2526 0,53 0,76  988 
30 min  5084 0,46 0,63  1935 
10 min  15215 0,29 0,39  5902 
  5 min  30934 0,22 0,26  12043 
  2 min       77180 0,13 0,14         34006 
  1 min  153859 0,07 0,08  584032 

 
A finomabb felbontások felé haladva a tanulási idő jelentősen megnövekedik, 5, 2 
ill. 1 min esetén a tanítást PC-vel nem tudtam megoldani, nagyteljesítményű 
számítógépre* volt szükség. Ennek oka a tanulóhalmaz méretének növekedése, és 
hogy a tanulás során a számítógépnek nagyon sok részadatot kell tárolnia. A tanítás 
eredménye és vele párhuzamosan a validálás eredménye is az időlépés 
csökkentésével egyre pontosabb.  
 
*Az alkalmazott számítógép adatai:  
sun fire x4100, 8GB RAM, dual AMD opteron 254 (2.8GHz, 1M cache) 
Linux: debian/gnu linux 4.0 (etch), amd64 

A 4.81. ábra a tanítás (tan) és validálás (val) eredményét (átlagos eltérés a mért 
értékekhez viszonyítva) mutatja az időlépés függvényében. A tanításnál és a 
validálásnál kapott dtan(t) ill. dval(t) átlagos eltérések jól közelíthetők   
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függvényekkel. Meghatároztam a függvények paramétereit: a1=0,5075 oC, 
b1=9,9944 min, a2=0,7385 oC,  b2=12,7437 min és a korrelációs együtthatókat 
0,991 ill. 0,996.  
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4.81. ábra Tanítás és validálás eredményének időlépéstől való függése 
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A kapott összefüggések alkalmasak arra, hogy 1 és 60 perc közötti tetszőleges 
időtartam esetén megadják az ilyen időlépésű adatok alkalmazása esetén az NN-nél 
a tanítás és validálás várható átlagos eltéréseit.  
 
A 4.82. ábra a tanulóhalmaz méretének és 1000 tanulási ciklus (epoch) 
végrehajtásának idejét mutatja az időlépés függvényében. 
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4.82. ábra Tanulóhalmaz méretének és a tanítás idejének az időlépéstől való 

függése 

Az adatok elemzése alapján elmondható, hogy a fizikai alapú modellhez hasonlóan 
az NN modell is alkalmazható egy probléma különböző időlépésű megoldására. 
Mivel 1 min a mérési adatgyűjtés időlépése, ennél finomabb felbontást nem 
készíthetünk, de a jelen probléma esetén nincs is értelme.  
 
Elmondható, hogy a problémánál az optimális időlépés 5 min.  

5 perces időlépés (5 percenkénti átlagos adatok) esetén:  
• a meteorológiai adatok finomabb változásai is még követhetők, de a nagyon 

szélsőséges ingadozások, melyeket az NN nehezen tanul meg 
kiküszöbölhetők,  

• a kollektor időállandója, a tároló és a termoelemek hőtehetetlensége is 
megfelelően figyelembe vevődik,  

• a termikus rétegződés is elfogadható pontossággal leírható. 
 

Vizsgáltam a súlymátrixok és biasvektorok értékeinek alakulását a tanulási 
ciklusok során. A kezdő értékekről kiindulva a tanulási ciklusok számának 
növekedésével megfigyelhető az értékek konvergenciája. Erre mutat példát a 4.83. 
ábra, amely a 12 bemeneti érték és az első réteg első neuronja közötti 
kapcsolatotokat megadó súlyok értékeit tűnteti fel 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 
és 10000 tanulási ciklus után.  
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4.83. ábra Súlyérték alakulása a tanulási ciklusok függvényében 

A súlyok értékei 5000 ciklus után nem változnak számottevően. Ez a többi 
súlymátrix és biasvektorbeli értékre is hasonlóan igaz.  
 
4.5.2.2.  Rekurzív NN modell 
 
Miután a bemenő adatok egy része (réteghőmérsékletek) az adatok megelőző 
időtartamra vonatkozó értékei, így kézenfekvő annak a vizsgálata, hogy hogyan 
viselkedik a modell ha az általa generált réteghőmérséklet értékeket használja a 
következő időtartamra bemenetként. Ezen ún. rekurzív modell struktúráját mutatja 
a 4.84. ábra. 
 

 
4.84. ábra  A rekurzív NN modell struktúrája 

 
Az 5 perces átlagértékekre vonatkozó adatsorokból egy tipikus 3 napos 
intervallumot választottam ki, a mért és a rekurzív NN modell eredményeinek 
összevetésére. Az 5 percenkénti átlagos sugárzás, hőmérséklet, kollektorköri 
tömegáram és fogyasztás mért adatok. Ezeket és a kiinduló réteghőmérsékleteket 
felhasználva generálja a rekurzív NN modell a későbbi réteghőmérséklet értékeket.  
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4. Eredmények 

 
A mért és a rekurzív NN modell segítségével generált réteghőmérsékletek 
alakulását mutatja  2006. aug. 8-10. időtartamra a 4.85.  ábra. 
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4.85. ábra A mért és a rekurzív NN modellel generált réteghőmérsékletek 

Megfigyelhető a kezdetbeli kis eltérések időnként nagy mértékű felerősödése.   
A hibaanalízishez a mért és a modell által generált réteghőmérséklet különbségek 
négyzetes átlagát ábrázoltam az idő függvényében (4.86.  ábra).  
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4.86. ábra   A mért és NN generált réteghőmérsékletek négyzetes átlaga 

A 4.86. ábra alapján elmondható, hogy az idő előrehaladtával növekvő hibák 
jelentkeznek. Vízfogyasztásokkor a görbe jellege megváltozik, az NN becslésének 
pontossága bizonytalanabbá válik. A fogyasztás hatásának lecsengését követően 
ismét a meglévő hibát tovább örökítve növekszik az eltérés. Az eltérés  
növekedésének oka, hogy a kezdetbeli kis hibát a visszacsatolás következtében a 
következő bemenet már tartalmazza, így a kimeneteknél még nagyobb a 
bizonytalanság. A modell hibája a vizsgálatok alapján nem válik szélsőségessé, a 4 
mért bemenő paraméter kontroláló hatásának köszönhetően, ugyanakkor az 
alkalmazhatóság szempontjából ez a hiba elfogadhatatlan mértékű.  
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A vizsgálatot percenkénti adatsorra elvégezve a görbe jellege hasonló viselkedést 
mutat, de a vízkivételek környezetében tapasztalt tranziens viselkedés itt még 
erőteljesebben érvényesül. 

 
Ezen vizsgálat a rekurzív neurális hálós modell alkalmazásának korlátját mutatja. 
Esetünkben a bemenő adatok többsége (8 adat a 12 adatból) visszacsatolt, tehát 
hibával terhelt, így ezzel a módszerrel nem lehet a műszaki gyakorlat számára 
elfogadható pontosságú eredményt elérni. Az irodalomban találkozhatunk 
eredményesen működő visszacsatolásos modellekkel, de ezeknél csak kevés a 
visszacsatolt érték és a domináns mért adatok az ebből adódó hibát elfogadható 
korláton belül tudják tartani.  
 
A fenti vizsgálatból kitűnik, hogy a rendszer alapvetően másként viselkedik 
vízkivételkor, mint fogyasztásmentes esetben.  
Megvizsgálva a réteghőmérsékletek különbségét nem rekurzív NN modell és a 
mért réteghőmérsékletek között (4.87. ábra) szintén ennek igazolását kapjuk. Az 
ábrán di az i-edik réteg mért és NN által becsült hőmérsékletének különbsége, fogy 
pedig a fogyasztást jelöli.  
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4.87. ábra Mért és NN generált réteghőmérsékletek különbségei és az 

alkalmankénti vízfogyasztás (2006. aug. 1-7.) 

Az ábráról leolvasható, hogy a nagy eltérések a vízkivételek környezetében 
találhatók. A fogyasztásmentes szakaszt a kidolgozott modell tehát jó közelítéssel 
leírja. Az NN struktúrájának finomításával a domináns fogyasztásmentes szakaszok 
kis további pontosítása figyelhető meg, de a fogyasztások környezetében a 
pontosság nem javul.  

Ezen tapasztalatok indokolják a fogyasztás környezetében bekövetkező változások 
pontosabb leírásához egy új NN modell kidolgozását.  
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4.5.2.3. NN modell a fogyasztási szakaszokra 

A fejezetben olyan NN modell kidolgozására kerül sor, amely a - kritikusnak 
tekinthető - vízkivételek környezetében tudja jól leírni a réteghőmérsékletek 
alakulását. 

A fogyasztásmentes szakaszt a kidolgozott modell jó közelítéssel leírja. Az 5 
percenkénti mérési adatsorból kiválasztottam a fogyasztás környezetébe eső 
szakaszokat (a fogyasztást megelőző 2. ill. azt követő 7. időintervallum közötti 
szakaszok mérési adatai). Ezek egymás után fűzésével keletkezett alaphalmazból 
2070 adatsort (207 vízkivétel) a tanításhoz, 200 adatsort, (20 vízkivétel, az adatok 

10%-a) a validáláshoz különítettem el. Ezen szakaszokra az alap NN modell 0,76 ≈
oC átlagos eltérést adott. 
 
Az új NN modell kialakításánál először a fogyasztásmentes szakaszokat jól leíró 
struktúrával próbálkoztam, majd ezt finomítottam egyrészt a rejtett rétegbeli 
neuronok számának növelésével, másrészt a rétegszám növelésével.  
A rejtett rétegbeli neuronok számának növelésével a tanulás eredménye javult, de 
19-nél több neuron elhelyezése esetén a validálás során adódó eltérések növekedni 
kezdtek és a rétegszám növelésével sem kaptam számottevően jobb eredményt.  
 

Így a vízkivételeket legjobb közelítéssel leíró NN a rejtett rétegében 19 tangens-
szigmoid a kimeneti rétegében pedig 8 lineáris átmeneti függvényű neuront 
tartalmaz (Géczy-Víg, Farkas; 2007c). A 4.88. ábra a tanítás eredményét mutatja  
egymás után fűzött vízkivételi szakaszokra.  
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4.88. ábra  A tanítás eredménye 20 egymás után fűzött vízkivételi szakaszra 

Az átlagos eltérés a mért és NN segítségével becsült réteghőmérsékletek között a 
tanítás során 0,54 oC.  

A következő, 4.89. ábra a validálás eredményét mutatja szintén egymás után fűzött 
vízkivételekre. 
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4.89. ábra A validálás eredménye 8 egymás után fűzött vízkivételi szakaszra 

 
A validálás során 0,57 oC átlagos eltérés adódott, ami közel 0,2 oC-kal (25%) 
pontosabb, mint az alapmodell alkalmazása esetén kapott érték. 
 
 

4.5.2.4. Termikus rétegződés NN modelljének elemzése 
 
A napenergiás rendszer melegvíz tárolójában kialakuló hőmérsékleti viszonyok 1 
dimenzióban, 8 egyenlő vastagságú réteg középpontjában 2 különböző NN modell 
segítségével írhatók le. Ezen ún. kibővített modell lényege, hogy a 
fogyasztásmentes szakaszokban a réteghőmérsékleteket az alap NN modell (NN1), 
míg a vízkivételek környezetében a fogyasztási szakaszra kidolgozott NN modell 
(NN2) írja le. (4.90. ábra) 
 
 
 
  
ahol                      NN1(t):   
 
 
 
                       és   NN2(t):   
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4.90. ábra A kibővített NN modell 
 

A két modell alkalmazása a gyakorlatban egy a fogyasztást figyelő érzékelő 
beiktatásával oldható meg.  
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Az alap NN modell validálásnál kapott átlagos 0,26 oC eltérése a domináns 
fogyasztásmentes szakaszokra jellemző 0,22 oC és a fogyasztás szakaszaira 
jellemző 0,76 oC átlagos eltérésből adódott.  

Ugyanezt megvizsgálva a kibővített NN modellre 0,24 oC adódott, ami a teljes 
halmazra vonatkozóan nem számottevő pontosság növekedés.  

Ennek oka, hogy a mérési adatoknak csak közel 7%-a volt vízkivételi szakasz. 
Azonban a vízkivételek környezetét vizsgálva 0,76 oC helyett 0,57 oC-ra csökkenő, 
tehát közel 0,2 oC átlagos eltérés már számottevő, mert így a műszaki tervezés 
szempontjából elfogadható pontosságú tartományba került a becslés ezeken a 
szakaszokon is.  

A vizsgált tároló 150 l térfogata relatíve kicsi, így a fogyasztási szakaszokon a 
vízkivétel térfogata összemérhető a tároló teljes térfogatával, ami a rendszert 
nagyon dinamikussá teszi. Ez magában hordozza, hogy az NN-nek nehéz 
megtanulni a termikus viselkedést. A pontatlanság másik forrása, hogy minél több 
mintára lenne szükség, de jelen esetben a mérési lehetőségek limitáltak voltak. (250 
vízkivétel). 

A vízkivételi szakaszokon vizsgálva a réteghőmérsékleteket jól megfigyelhető, 
hogy a felső rétegek hőmérséklet becslése lényegesen pontosabb, mint az alsó 
rétegeké (4.91. ábra).  
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4.91. ábra A felső és alsó réteg mért és NN segítségével becsült hőmérséklete 

 

Ennek oka, hogy az alsó rétegbe beáramló hidegvíz turbulenciája a 
réteghőmérsékletek becslésénél bizonytalanságot hordoz, ami a felső rétegből 
történő vízelvételnél nem jelentkezik.  

Másrészt a vízrétegek hőmérséklete a tároló magassága mentén nem lineárisan 
változik. Egy tipikus réteghőmérséklet értéksort mutat a 4.92. ábra, amely a 
tárolóbeli magasság függvényében ábrázolja, a vízkivétel, a vízkivételt megelőző 2 
és azt követő 7 szakasz 5-5 perces időtartamaira mért átlagos réteghőmérsékleteket. 
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4.92. ábra Réteghőmérséklet alakulása a tároló magassága mentén 

Úgy képzelhetjük, hogy vízkivételkor a rétegek feljebb kerülnek, alulra hideg víz 
áramlik be a fenti melegvíz pedig kikerül a tárolóból. Mivel a felső rétegek 
hőmérséklete között nincs olyan nagy különbség ez nem jelent akkora változást 
(főként ha a tárolóban magas az átlaghőmérséklet), mint az alulra beáramló hideg 
víz hatása az alsó rétegekre. 

 
4.5.3. A modell érvényességi határainak vizsgálata 
 
A modell érvényességi határainak vizsgálatára 2007. márc. 28-tól tesztelési céllal 
méréseket végeztem. Ezen mérési adatokból - az optimális időintervallumnak 
megfelelően - 5 percenkénti átlagértékek esetén vizsgáltam az NN által becsült és a 
mért értékek alapján adódó értékeket.  

• Az első vizsgálatban azt néztem meg, hogy amennyiben a márc., ápr. és május 
hónapokban 1-1 nap bemenő adatai a tanult tartományba esnek (meteorológiai 
adatok, max 60 l óránkénti vízkivétel), akkor milyen eredményt ad a kibővített 
modell. A várakozásnak megfelelően, a modell a tesztelés során a validálásnál 
kapott tartományon belüli értéket adott. 

 
A feltételek közül a kiinduló réteghőmérséklet a vízfogyasztás mennyisége és 
időbeli eloszlása voltak azok a tényezők, melyek változtatására lehetőségem volt. 
 

• A második vizsgálat során azt néztem meg, hogy hogyan reagál a kibővített 
modell a tanulás során megtanított 60 l-nél nagyobb fogyasztásra különböző 
feltételek esetén. 

A vízkivételek mennyiségére nagyon érzékeny a modell, a tanított értéket 
meghaladva (alkalmanként 70, 80, 90 és 100 l víz fogyasztása során) az eltérések 
megnövekednek. Ez a turbulens folyamatok a tároló nagyobb részére való 
kiterjedésére utal, amit a tároló esetünkbeli kis mérete fokoz. A jelenséget fizikai 
alapú modellek is csak közelítően tudják kezelni.  

A jelenség leírására jó alternatívát jelenthet az NN, ha mérési adatok alapján 
megtanítjuk minél több ilyen viselkedésre is. 
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A vizsgálatokat elvégeztem 30 oC alatti és feletti kiinduló átlagos 
réteghőmérsékletek esetén, ez nem jelentett különbséget a becslés pontosságában. 
Vizsgáltam szivattyú működése közbeni és anélküli fogyasztás esetét. Itt nagyobb 
eltérés adódott a kora reggeli ill. késő esti vízkivételek esetén, mint a 
napközbeninél, ami azzal magyarázható, hogy a tanítás során lényegesen több 
napközbeni minta szerepelt, és ezt a tanított fogyasztáson túl is pontosabban tudta 
kezelni a modell.  
 
 

4.5.4. Szimuláció a validált NN modellel 
A jelen fejezetben azt vizsgálom, hogy valós fogyasztás esetén a validált modell 
milyen eredményt ad.  

Átlagos 4 fős család (családom) átlagos munkanap, ill. hétvégi vízfogyasztását és a 
fogyasztás időbeli eloszlását mértem, és ezt modelleztem a kibővített modellel.  

A melegvíz fogyasztások zuhanyozáskor, kézmosáskor a fürdőszobában, illetve 
főzéskor, mosogatáskor a konyhában történnek. 

Az a/ ábrák a réteghőmérsékleteket mutatják a b/ ábrák szerinti 5 perces 
időtartamonként fogyasztott vízmennyiségek [l] esetén. 

• 4 fős család átlagos, hétközbeni fogyasztása esete (2007. május 10. 
meteorológiai adataira) látható a 4.93.  ábrán.  
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4.93. ábra Szimulált réteghőmérsékletek 4 fős család átlagos, hétközbeni 

fogyasztása esetén 
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sztása esetét mutatja• 4 fős család hétvégi fogya  a 4.94. ábra (2007. május 20.) 
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4.94. ábra Szimulált réteghőmérsékletek 4 fős család hétvégi fogyasztása esetén  

 
A  
fő  

. május 13. 

 modell jól leírja a rétegződést, de az nyilvánvaló, hogy ez a rendszerméret egy 4
s család napi 250-300 l, 40 oC körüli h mérsékletű melegvíz igényét nem képeső

kielégíteni. A méret kb. 2 fő fogyasztását feltételezve elegendő. 

A szimulációt 2 fő esetén mutatják az előbbiekhez hasonlóan az ábrák. 
 

• A 4.95. ábra 2 fő hétközbeni fogyasztása esetét mutatja 2007
meteorológiai adataira.  
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4.95/a ábra 2 fős család hétközbeni fogyasztása hatására a tárolóban az NN 
modellel becsült réteghőmérsékletek 
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4.95/b. ábra  A 2 fős család hétközbeni napi fogyasztáseloszlása  

asztása esetét mutatja a 4.96. ábra (2007. máj. 18.) 
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4.96.  ábra Szimulált réteghőmérsékletek 2 fős család hétvégi fogyasztása esetén  

 
k azt mutatják, hogy a szimuláció során a m dell reális 

ré

gyasztás zöme nem az energiatermelés időszakában 

i alapú modellekkel szemben a dolgozatban 
l is megfigyelhetőek: 

A grafikono o
teghőmérsékleteket becsül.  

Az adatok alapján elmondható, hogy az, hogy a tároló ki tudja-e elégíteni a 
melegvíz igényt, nagymértékben függ a meteorológiai viszonyoktól és a kezdeti 
réteghőmérséklettől. Mivel a fo
történik, az ilyen rendszerek háztartási alkalmazásánál feltétlenül szükséges a fűtés 
rásegítés lehetőségét is kialakítani. 
 
4.6. Eredmények értékelése 

z NN modellek előnyei a fizikaA
bemutatásra került modellekné
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• tetszőleges viselkedést képes megtanulni, (azonban a kellő pontosságú 
becsléshez sok mintára van szüksége), 

• lényegesen egyszerűbb, mint a problémát leíró fizikai alapú modell, tehát 
alkalmazása pl. a rendszer szabályozása során előnyöket biztosít az 
üzemeltető számára, 

• ha a modell kidolgozása csak mérési adatokra épül, kikerülhető a 
rendszer paramétereinek (hővezetési, hőátadási, hőveszteségi, 
geometriai, stb. jellemzők) sokszor csak bonyolult méréssel lehetséges 
meghatározása, 
míg a fizikai alapú modellek elhanyagolásokat tartalmaznak, az NN 
modell - amennyiben csak mérési adatokra épül -, a mérési pontosságon 

• 

Ugyanakk
változás t delleknél rendszerint egyszerűen kezelhető, 

ött modellezési 

belül a befolyásoló tényezők mindegyikének a hatását közvetlenül vagy 
közvetve figyelembe veszi. 

or meg kell említeni, hogy ha a modellezett rendszerben valamilyen 
örténik, ez a fizikai alapú mo

azonban az NN modellnél újabb mérések alapján szükség van a paraméterek újabb 
identifikációjára, mielőtt a modellt megbízhatóan alkalmazhatnánk. 

Összességében megállapítható, hogy az NN modellezési módszer síkkollektoros 
rendszerek viselkedésének leírásához alkalmas eszköz. A célul kitűz
feladatok viszonylag egyszerű struktúrájú NN-ek segítségével elfogadható 
pontossággal leírhatók voltak. Szimulációs célra és a rendszer szabályozás 
részeként a kapott modellek - a tanított intervallumban - megbízhatóan 
alkalmazhatók. 
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4. Eredmények 

4.7. Új tudományos eredmények 
 
1. Meteorológiai adatok becslése NN segítségével 
A szoláris rendszerek alkalmazhatóságának megítélésében a legfontosabb tényező 
az adott helyszín meteorológiai adottsága. Ennek megfelelően egy statikus és egy 
prediktív NN alapú modellt dolgoztam ki, amely adott földrajzi helyre vonatkozóan 
alkalmas a szoláris potenciál (napsugárzás, hőmérséklet) becslésére. 
Megállapítottam, hogy a prediktív modell pontosabb, a legjobb közelítést adó 
előrejelzést a megelőző 5 óra adatainak felhasználásával adja. Igazoltam, hogy ha 
külön prediktív modellt alkalmazunk a hőmérséklet és a sugárzás becslésére, az 
előrejelzés átlagos pontossága a hőmérséklet esetén 17%-ról 5%-ra javul, a 
sugárzás pedig 18% átlagos pontossággal jelezhető előre. 
 
2. Síkkollektor NN modellje 
Kidolgoztam egy, a síkkollektor termikus viselkedését leíró neurális hálós alapú 
modellt. Meghatároztam a modell paramétereit és kimutattam, hogy a neurális 
hálós modell a tanítás során használt hőmérséklet és sugárzás tartományban állandó 
tömegáramok esetén 1 oC pontosságú közelítést ad a kollektorból kilépő 
szolárfolyadék hőmérsékletének becslésére. A síkkollektorok alaptípusaira 
elvégzett validálás alapján megállapítottam, hogy a megadott NN struktúra 
konstans tömegáramok esetén általánosan is alkalmazható síkkollektorok termikus 
viselkedésének modellezésére. Mérésekre alapozva a modellt a kollektor változó 
tömegáramú szakaszaira is kiterjesztve módosítottam. A javasolt NN struktúra 
segítségével 1,6 oC átlagos eltéréssel becsülhető bármely szakaszra a kollektorból 
kilépő szolárfolyadék hőmérséklete. 

 
3. Speciális belső hőcserélő kialakítása és mérőrendszer kiépítése 
Energetikailag a termikusan rétegzett tároló jobb hatásfokú, mint a kevert típusú. 
Ennek minél pontosabb megvalósítása érdekében - speciális hőcserélő beépítésével 
- a termikus rétegződés kialakulását és fennmaradását segítő módszert adtam meg. 
Mérési elvet dolgoztam ki és valósítottam meg a tároló magassága mentén 8 
egyenlő vastagságú réteg középpontjaiban, amelyhez a vízmentes beépíthetőség és 
a hőtehetetlenség szempontjából optimalizáltam az érzékelőfej méretét.  
 
4. Tároló termikus rétegződését leíró alap NN modell 
Általános NN struktúrát dolgoztam ki termikusan rétegzettnek tekinthető 
napenergiás tárolók réteghőmérsékleteinek becslésére. Meghatároztam a modell 
paramétereit egy háztartási és egy közepes méretű rendszerre. Igazoltam, hogy 
óránkénti átlagos adatok esetén a rejtett rétegében 8 tangens-szigmoid, a kimeneti 
rétegében 8 lineáris átviteli függvényű neuront tartalmazó NN  segítségével 
átlagosan 1,2 oC pontossággal lehet becslést adni a rétegek  következő órára 
várható hőmérsékletére. 
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5. Időlépés hatása az NN tanítás és validálás pontosságára 

A rendelkezésre álló mérési adatokból összefüggéseket határoztam meg a tároló 
termikus rétegződését leíró NN modell a tanítás és validálás során kapott dtan(t) ill. 
dval(t) átlagos eltérései és a t időlépés között, amelyek 

a tanításnál             )1()( 1
1tan

b
t

eatd
−

−= ,     

a validálásnál         )1()( 2
2

b
t

val eatd
−

−=       függvénnyel közelíthetők.  

Identifikáltam a függvények paramétereit: a1=0,5075 oC, b1=9,9944 min, a2=0,7385 
oC, b2=12,7437 min, és meghatároztam a korrelációs együtthatókat: Rtan= 0,991 ill. 
Rval= 0,996. Az összefüggések alkalmasak arra, hogy 1 és 60 perc közötti 
tetszőleges időtartam esetén megadják a tanítás és validálás várható átlagos 
eltéréseit. Megállapítottam, hogy a mérési adatokból az 5 perces átlagos adatokkal 
történő becslés az optimális, figyelembe véve az adatgyűjtés gyakoriságát, az 
igényelt pontosságot, a meteorológiai adatok változásának gyorsaságát és a 
rendszer alkotók ill. a mérő-érzékelő rendszer tehetetlenségi idejét. 
 
6. NN modell a vízkivételi szakaszok leírásához 

A mérési adatok elemzése alapján bizonyítottam, hogy a vízkivételek 
környezetében más jellegű a rendszer termikus viselkedése, mint a többi szakaszon. 
Így ezen szakaszok hatékonyabb modellezéséhez más NN-re van szükség. 
Kidolgoztam a vízkivételi szakaszok leírására alkalmas NN modellt, amely az alap 
NN modelltől a rejtett rétegbeli neuronok számában különbözik és meghatároztam 
a modell paramétereit egy háztartási méretű tárolóra. A vízkivételi szakaszokon a 
javasolt modell segítségével a réteghőmérsékletek becslésének pontossága 25%-kal 
javult. A szoláris vízmelegítő rendszer tárolójának 8 egyenlő vastagságú rétegében 
mérhető hőmérséklet becslésére javasolt kibővített modellt a 4.90. ábra részletezi. 
 
7. Fototermikus rendszer maximális napi energiabehozatalának meghatározása

Módszert adtam szoláris vízmelegítő rendszer kollektora maximális napi fajlagos 
energiabehozatalának becslésére. Megállapítottam, hogy a rendszerből 
fogyasztással kivett energia növelésével csak egy bizonyos határig növelhető a 
kollektor napi fajlagos energiabehozatala. Ezen a határon túl optimális sugárzási 
viszony, tárolóbeli kezdőhőmérséklet és fogyasztáseloszlás esetén sem növelhető 
tovább. A telítődés jellegű kapcsolatból meghatározható a kollektor maximális napi 
fajlagos energiabehozatala és az ehhez ideális napi fajlagos energiafogyasztás, ezen 
utóbbi értéket síkkollektor esetére 2,1 kWh/m2-re identifikáltam.  
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5. Következtetések és javaslatok 

5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

Az NN modellezési módszer alkalmas szoláris vízmelegítő rendszerek vizsgált 
termikus viselkedéseinek tanult minták alapján történő leírásához. A problémákat 
leíró NN-ek viszonylag egyszerűek, a több rejtett rétegű NN-ek alkalmazása egyik 
esetben sem hozott jobb becslést. 

Eltérő jellegű viselkedések leírására célszerű a viselkedési jellegekhez külön-külön 
NN-t kidolgozni. Ezzel a jelenség becslésének pontossága javítható.  

A kidolgozott NN modellek a szimulációs részét alkothatják egy neuro-fuzzy 
szabályozásnak. 

Feltétlenül szükséges további mérési adatok gyűjtése, hogy egész évre 
vonatkozólag lehessen a kapott eredmények érvényességét kiterjeszteni.  

Mivel a vízkivétel a vizsgálatok során limitált volt (max. 60 l óránként) mérési 
adatokat gyűjtök annak vizsgálatára, hogy sok nagyobb vízkivételi minta 
megtanulására is alkalmas-e a vízkivételi szakaszokra kidolgozott NN modell, vagy 
nagyobb vízkivételek esetén már más struktúrájú NN szükséges a viselkedés 
leírásához.  
A vízfogyasztások nagyjából óránként és főként napközben történtek. Méréseket 
végzek sűrűbb vízkivétel, illetve a háztartási fogyasztásnak megfelelő, túlnyomó 
részben kora reggeli és késő esti fogyasztások esetén kialakuló réteghőmérsékletek 
vizsgálatához. 

Tervezem annak a vizsgálatát, hogy a tárolóbeli turbulens folyamatokat mennyire 
képes megtanulni egy NN. Mivel sok mérőhely kialakítása megzavarná a rendszer 
belsejében kialakuló viszonyokat, lehetne először fizikai alapú modell közelítő 
eredményeivel próbálkozni a tanításnál. 

A vizsgált síkkollektoros rendszer átalakításával lehetőség lesz a kollektorkör 
tömegáramának finomabb szabályozására - és egy áramlásmérő beépítésével ezen 
értékek rögzítésére -, ami az energiabehozatalt hatékonyabbá teszi.  

A mérési adatok feldolgozása során derült ki, hogy célszerű lenne bővíteni a  
hőmérséklet mérési lehetőségeket.  

Belső szoláris kör működtetésével a szivattyú ki-bekapcsolása következtében a 
szolárfolyadék hőmérsékletében bekövetkező tranziens viselkedés hatása a tároló 
oldalán nem jelentkezne (a szivattyú beindulásakor rövid ideig a tároló alsó 
rétegeiben hőmérséklet csökkenés), így növelhető lenne a rendszer hatékonysága.  

A tárolót a kollektorral összekötő vezetékszakasz igen hosszú (2x21 m), és az 
épületen belül egy része nem szigetelt. Ennek a szigetelésével csökkenthetők a 
veszteségek.  

A fent tervezett átalakítások nem túl költségesek, részben azért is nem valósultak 
meg eddig, mert az NN modellek kidolgozásához a rendszer változatlan állapota 
mellett volt szükség sok mérési adatra.   
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6. Összefoglalás 

6. ÖSSZEFOGLALÁS  

A műszaki gyakorlatban egyre fontosabb szerepet kap a megújuló energiák 
alkalmazása. Kutatómunkám célja hozzájárulni a síkkollektoros vízmelegítő 
rendszer termikus viselkedéséről rendelkezésre álló ismeretek kiegészítéséhez és a 
rendszerrel hasznosítható napenergia növeléséhez, eszközként neurális hálós 
modellezést alkalmazva.  

A szoláris rendszerek alkalmazhatósága szempontjából elengedhetetlenül fontos 
meteorológiai adatok előrejelzésére kidolgoztam egy statikus és egy prediktív NN 
alapú modellt. A modellek alkalmasak adott helyszínen a sugárzás és hőmérséklet 
várható értékének becslésére adott nap adott órájára illetve a megelőző 5 óra adatai 
alapján a következő órára. 

A szoláris rendszer síkkollektora termikus viselkedésének leírására készített NN 
modell segítségével a kollektorból kilépő szolárfolyadék hőmérséklete becsülhető 
meg a sugárzás, a kollektor környezetének hőmérséklete, a kollektorköri 
tömegáram és a kollektorba belépő szolárfolyadék hőmérsékletének adataiból.   

Elkészítettem háztartási és közepes méretű szoláris vízmelegítő rendszer tárolói 
termikus rétegződésének becslésére alkalmas fizikai alapú modelleket a TRANSYS 
szoftver segítségével. Ezen fizikai alapú modellek adatait felhasználva határoztam 
meg a tárolók termikus rétegződésének leírására alkalmas NN alapú modellt. 

A szoláris vízmelegítő-rendszer tárolója energia tárolás szempontjából kedvező 
termikus rétegződésének elősegítése és fennmaradása érdekében speciális 
hőcserélőt építettem a vizsgálataim középpontjában lévő háztartási méretű rendszer 
tárolójába, és kialakítottam 8 egyenlő vastagságú rétegének középpontjaiban a 
termoelemes hőmérsékletmérés lehetőségét.  

A 2006-ban gyűjtött mérési adatok feldolgozásával, elemzésével meghatároztam a 
tanulmányozott rendszer fontosabb paramétereit, és összefüggéseket adtam meg a 
fogyasztás és a rendszerrel gyűjtött energia kapcsolatára.   

A mérési adatokra alapozva finomítottam a tárolóbeli termikus rétegződés leírására 
a fizikai alapú modell alapján készített NN modellt. Bebizonyosodott, hogy a 
vízkivételi szakaszok pontosabb leírásához ezen szakaszokra egy másik, a rejtett 
rétegében több neuront tartalmazó NN alkalmazására van szükség. Meghatároztam 
a vizsgált rendszerre a modell paramétereket, vizsgáltam az érvényességi határokat 
és szimulációkat végeztem valós fogyasztások esetére.  

A munkám során kidolgozott NN modellek a tanításnál alkalmazott 
tartományokban megbízható eredményeket adnak. A modellek felhasználhatók 
szimulációkhoz és a segítségükkel nyert tapasztalatok hasznos információkat 
jelentenek a rendszerek tervezésénél, méretezésénél és minél hatékonyabb 
üzemeltetésénél.  
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7. Angol nyelvű összegzés 

7. SUMMARY 

Use of renewable energies plays increasing role in the technological applications. 
In the course of my research work the thermal behavior of a solar water heating 
systems was studied for increase the efficiency of the solar systems with the help of 
artificial neural network (NN).  

For the applicability of the solar system is crucial to know the meteorological data 
on the site. I developed static and predictive ANN models for the estimation of  
solar radiation and ambient temperature data in case of static model in a given day 
in a given hour. The predictive model gives estimation for the next hour from the 
data of previous 5 hours. 

With the help of the ANN model developed for describing the thermal behavior of 
a flat plate solar collector, prediction for the collector outlet temperature can be 
given from the data of solar radiation, ambient temperature, collector inlet 
temperature and mass flow rate of the solar liquid. 

I developed a physically-based model for the determination of the thermal 
stratification in domestic and medium size solar storage tanks using TRNSYS 
software. The data obtained from the physically-based model were used during the 
structure development of the ANN model describing the thermal stratification. 

I installed a special heat exchanger inside the storage tank of the studied solar water 
heating system in order to chieve more efficient realization of  thermal 
stratification. Additionally, I developed a system for the measuring of the layer 
temperature in 8 equal layers with thermocouples. 

I determined the most important parameters of the studied system and gave 
relationship between the water consumption (load) and the collected solar energy 
by the system on the base of measured data gathered in 2006. 

On the base of measured data I refined the ANN model which was originally based 
on physically-based model. I proved that for the period of water consumptions a 
new ANN model is necessary to use, which contains more neurons in the hidden 
layer. I determined the parameters of the model, examined the boundary conditions 
and created simulations with real water consumption data. 

The introduced ANN models can give responsible results in the range used for 
training. These models are proper for the simulations and the observations give 
useful information for the design and more efficient operation of the solar systems. 
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M3: TRNSYS programok forráskódjai 
A háztartási méretű rendszerre: 
 
assign \trnwin\geczy\tretegz10.lst 6 
assign \trnwin\geczy\1000.dat     10 
assign \trnwin\geczy\tretegz10.out   11 
assign \trnwin\geczy\tretegz10.plt   12 
 
simulation 1 1000 1 
*limits 20 20 
*tolerances -0.005 -0.005 
width 72 
 
 
unit 9 type 9 data reader 
parameters 14 
2 3 1 -1 1 0 -2 1 0 -3 1 0 10 -1 
*outputs 3 
*It Tamb mL 
 
unit 14 type 14 load 
parameters 20 
0 1 10 1 10 50 12 150 12 0 14 0 14 250 16 250 16 0 24 0 
 
 
unit 1 type 1 collector 
parameters 12 
1 1 1.65 3.623 1 50 0.7 15 0 1 4.19 0 
inputs 5 
3,1 3,2 3,2 9,2 9,1 
17 0 0 17 0 
*outputs 3 
*To mc Qu 
 
unit 2 type 2 pump controller 
parameters 4 
7 10 1 150 
inputs 4 
1,1 5,28 1,1 2,1 
17 15 17 0 
*output 1 
*0 v 1 
 
unit 3 type 3  pump 
paramerers 4 
201.6 3.600 200 0 
inputs 3 
5,23 1,2 2,1 
17 0 0 
*outputs 4 
*To m P Pt 
 
unit 5 type 60 tank 
parameters 44 
2 0.15 1.15 -2 0 1.15 -1 -1 4.19 1000 3.6 1 0.1 100 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 20 4 0 1 0 0 2 0.5 0.01 0.012 0.012 0.075 0 3 1422 1422 0 0 
inputs 13 

127 



8. Mellékletek 

0,0 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 1,1 0,0 0,0 
-2 0 0 0 15 0 21 0 0 0 17 0.75 0.25 
derivatives 8 
15 15 15 15 15 15 15 15 
 
 
unit 25 type 25 printer 
parameters 5 
1 1 1000 11 2 
inputs 9 
1,2 5,27 5,29 5,30 5,31 5,32 5,33 5,34 5,28 
mcoll T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 
 
unit 65 type 65 online graphics 
parameters 14 
8 2 10 60 0 2000 1 1 3 1 23 0 1 0 
inputs 10 
5,27 5,29 5,30 5,31 5,32 5,33 5,34 5,28 9,3 9,1 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 L I 
labels 4 
[C] [kJ/hm2] 
Homerseklet 
Sugarzas 
 
end 
 
 
 
Az óvodai rendszerre: 
 
 
assign \trnwin\geczy\tretegz10.lst 6 
assign \trnwin\geczy\valinn.dat     10 
assign \trnwin\geczy\tretegz10.out   11 
assign \trnwin\geczy\tretegz10.plt   12 
 
simulation 1 239 1 
*limits 20 20 
*tolerances -0.005 -0.005 
width 72 
 
 
unit 9 type 9 data reader 
parameters 14 
2 3 1 -1 1 0 -2 1 0 -3 1 0 10 -1 
*outputs 3 
*It Tamb mL 
 
unit 14 type 14 load 
parameters 20 
0 1 10 1 10 50 12 150 12 0 14 0 14 250 16 250 16 0 24 0 
 
 
unit 1 type 1 collector 
parameters 12 
1 1 1.65 3.623 1 50 0.7 15 0 1 4.19 0 
inputs 5 
3,1 3,2 3,2 9,2 9,1 
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17 0 0 17 0 
*outputs 3 
*To mc Qu 
 
unit 2 type 2 pump controller 
parameters 4 
7 10 1 100 
inputs 4 
1,1 5,28 1,1 2,1 
17 15 17 0 
*output 1 
*0 v 1 
 
unit 3 type 3  pump 
paramerers 4 
201.6 3.623 200 0 
inputs 3 
5,23 1,2 2,1 
17 0 0 
*outputs 4 
*To m P Pt 
 
unit 5 type 60 tank 
parameters 44 
2 0.15 1.15 -2 0 1.15 -1 -1 4.19 1000 3.6 1 0.1 100 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 20 4 0 1 0 0 2 0.5 0.01 0.012 0.012 0.075 0 3 1422 1422 0 0 
inputs 13 
0,0 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 1,1 0,0 0,0 
-2 0 0 0 15 0 21 0 0 0 17 0.75 0.25 
derivatives 8 
15 15 15 15 15 15 15 15 
 
 
unit 25 type 25 printer 
parameters 5 
1 1 239 11 2 
inputs 9 
1,2 5,27 5,29 5,30 5,31 5,32 5,33 5,34 5,28 
mcoll T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 
 
unit 65 type 65 online graphics 
parameters 14 
8 3 15 60 0 2000 1 1 3 1 23 0 1 0 
inputs 11 
5,27 5,29 5,30 5,31 5,32 5,33 5,34 5,28 9,3 9,1 1,2 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 L I mcoll 
labels 4 
[C] [kJ/hm2] 
Homerseklet 
Sugarzas 
 
end 
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