HI-SMART: HIGHER EDUCATION PACKAGE FOR NEARLY ZERO ENERGY
AND SMART BUILDING DESIGN

5. MODUL
7. FEJEZET: ANALITIKAI DSM (FOGYASZÓ OLDALI MAGATARTÁS
MENEDZSMENT)
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1.1

BEVEZETÉS

Ez a fejezet az intelligens fogyasztásmérők alkalmazási szempontjaira összpontosít. Az
intelligens mérőeszközök önmagukban nem képesek energiát megtakarítani, hanem be kell
építeni az épületek energiagazdálkodási koncepciójába. Ez egy olyan eszköz, amely
visszajelzést ad az épület működéséről és használatáról, és így értékes információkat
szolgáltat a működési hibák felismeréséhez, és takarékossági intézkedéseket
kezdeményezhet. Az intelligens fogyasztásmérők hatékony használata nagymértékben függ
a felhasználók viselkedésétől és a viselkedésbeli változásoktól. Ez a kereslet oldali
menedzsment eszköze. Az okosmérők adatainak elemzési módszereit mutatjuk be, beleértve
az idősoros adatokat és a statisztikai módszereket. Esettanulmányi példákon keresztül
mutatjuk be a keresletoldali analitika gyakorlati alkalmazásait.
A jelen fejezetnek azonban nem célja az intelligens fogyasztásmérők hálózati interakciós
szempontjainak tárgyalása.

FOGYASZTÓI SZÁMLÁK KIÉRTÉKELÉSE
Mielőtt az intelligens mérőórák adatelemzésének perspektíváit tárgyalnánk, meg kell
jegyezni a fogyasztási számlákon alapuló hagyományos módszerek korlátait.
A fogyasztási adatok kiértékelésével következtetéseket vonhatunk le
•
•
•

az épület, illetve az egyes részrendszerek múltbéli tényleges fogyasztásáról,
az épület energetikai minősége és a fogyasztói magatartás együttes alakulásáról,
értékelhetjük egy beavatkozás energiafogyasztásra gyakorolt hatását.

A fogyasztási adatok kiértékelhetőségének elengedhetetlen feltétele a megfelelő minőségű
és mennyiségű adat.
Pontosabb eredmények érdekében hosszútávú, rövid időközű (pl. óránkénti) mérést célszerű
végezni kihelyezett szenzorok, okos (népszerűbb nevén „smart”) mérőrendszerek,
épületfelügyeleti rendszer segítségével.
Monitoring adatelemzésre sokszor nincs lehetőség, ilyenkor közüzemi számlák (gázszámlák,
hőfogyasztás számlák, áramszámlák) kiértékelésére szorítkozhatunk.
Ahhoz hogy a közüzemi számlák használható eredményt adjanak, több évre (általában min. 3
évre) visszamenőleg meg kell nézni valamennyi számlát. Ez sajnos nem mindig lehetséges,
lehet hogy a számlák már nincsenek meg. Bizonyos esetekben a számlák értékelése nagyon
nehéz, esetleg lehetetlen. Néhány ilyen problémás esetet a következőkben felsoroltunk:
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• Éves leolvasású szerződést kötött a használó, és a havi számlák összege azonos. Ekkor
nem lehet elkülöníteni egymástól a téli és a nyári fogyasztást, ami lehetetlenné teszi
gáz esetén a fűtés, a melegvíz és a főzés gázfelhasználásának elkülönítését.
• Új építésű az épület, vagy komoly átalakításon, illetve funkcióváltáson esett át a
közelmúltban.
• Szakaszos használatú (esetleg használaton kívüli) az épület(rész) és a használat módja
nem rendszeres, illetve nem visszakövethető.
• A vizsgált épület(rész) fogyasztása nincs külön almérővel mérve.
• A használt energiahordozó kétes forrásból származik és a felhasznált mennyiség
számlák alapján nem követhető le megbízható módon (pl. palackos gázhasználat,
fatüzelés vagy egyéb szilárd tüzelés).
Amennyiben a fenti problémák nem állnak fenn, akkor is sokszor felmerül az igény az
épületminőség és a fogyasztói magatartás hatásának szétválasztására. Ez általában csak
kiegészítő számítással vagy költség- és időigényes monitoringgal végezhető el.
A számlák kiértékelése során sokszor szükséges a fogyasztási adatok időjárási adatok alapján
való normalizálása. Ehhez az adott számlázási időszak és a földrajzi fekvés által meghatározott
időjárási adatok (pl. hőfokhíd) szükségesek, ami az esetek egy részében költséget jelent, mivel
az adatokat meg kell vásárolni. A hőfokhíd szerinti korrekciót szakszerűen kell végezni.
A kiértékelés fontos lépése az adatok fogyasztási helyek (pl. épületrész auditálása) szerinti
elkülönítése. Ez villamos almérők esetén nem probléma, egyéb esetben kiegészítő
számítással lehetséges csak. Elvileg lehet légköbméter, alapterület, létszám stb. alapján is
becsülni, de ezek torzítással járnak. Fűtési és hűtési almérések esetén számolnunk kell az
egységek közötti hőáramok problematikájával.
Az adatok elkülönítését sokszor fogyasztó berendezések szerint is el kell különíteni: például a
gázszámlákat fűtés, HMV és főzés szerinti bontásban vagy a villamos áramot irodagépek,
hűtőgép és légtechnika szerinti bontásban. Ebben segíthet a számlák havi alakulásának
értékelése (télen nincs hűtés, nyáron nincs fűtés, HMV, főzés egész évben van), de sokszor az
épület és a berendezések felmérésére és számításra van szükség. A HMV hőigény fűtési
hőigénytől való elkülönítésekor figyelembe kell venni, hogy nyáron előfordulhatnak
többhetes üzemszünetek vagy csökkentett üzem (nyaralás), illetve téli félévben valamivel
magasabb a HMV hőigény mint nyáron (melegebb vízben fürdenek és hosszabban, a hálózati
hidegvíz valamivel alacsonyabb hőmérsékletű mint nyáron, nagyobbak a szállítási
hőveszteségek). Elemezni kell az egyes energiahordozók felhasználását a számlázási adatok
alapján és összevetni a számított adatokkal. Fontos, hogy az összevetett számítási és a mérési
adatok azonos intervallumokra vonatkozzanak (pl. havi számlák esetén havonkénti számítás
célszerű, éves leolvasás esetén elegendő a tanúsításnál alkalmazott éves számítási módszer).

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS VÁLTOZTATÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLATOK ÉS
INTÉZKEDÉSEK
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A fogyasztói magatartás befolyásolása alapvetően nem műszaki feladat, de az auditornak kell
rávilágítani azokra a viselkedésre visszavezethető problémákra, melyek számottevően
hozzájárulnak a pazarláshoz. Az intézkedések maguk lehetnek költségmentesek, de
mindenképpen idő- és erőforrásigényesek.
A fogyasztói magatartást tudatos befolyásolását célzó tevékenységek összességére az angol
terminológia a „demand side management” kifejezést használja (rövidítve DSM, magyarul
fogyasztó oldali magatartás-menenedzsment). A DSM eszköztárának legfontosabb elemei a
teljesség igénye nélkül:
•

•

•

•
•

4

Pazarló tevékenységek feltárása. Nevezhetjük ezt szociális auditnak is. Az auditor
feltárhat indokolatlanul magas fogyasztású időszakokat és épületen belüli zónákat,
de valószínűleg nem feladata a konkrét okok megtalálása (pl. melyik iroda felelős az
indokolatlan éjszakai klímahasználatért). Erre egy önkéntes vagy kijelölt alkalmazotti
csapat lehet inkább alkalmas, akik hosszabb ideig képesek figyelni a dolgozók
szokásait. Természetesen az auditornak el kell látni őket instrukciókkal.
Energiamenedzsment struktúra kialakítása az intézményen belül. A változtatást
célzó intézkedéseket az intézményi menedzsmentnek kell megszervezni azonosítva
a befolyásolásra legalkalmasabb intézményi vezetőket, dolgozókat, ellenőrzési
folyamatokat. Elképzelhető, hogy a takarító vagy a recepciós személyzet tehet a
legtöbbet a munkaidőn kívüli pazarlások rendszeres ellenőrzésével
kiküszöbölésével.
Szembesítés a mért és elvárható fogyasztási adatokkal (angolul ennek külön neve
van, „analytical DSM”-nek nevezik). Tapasztalat szerint ez a leghatékonyabb eszköz
a meggyőzésre, és ezáltal magatartásbeli változás elérésére. Például ha számokkal
rávilágítunk arra, hogy a munkaidőn kívüli fogyasztás nem kisebb, mint
munkaidőben, az igen meggyőző lehet.
Tájékozatás a fogyasztásról. Az épülethasználók rendszeres (pl. negyedévenkénti)
tájékoztatása a fogyasztás alakulásáról, pl. hírlevél formájában.
Az előző pont egy speciális esete a jól látható közös térben elhelyezett monitor
alkalmazása, mely számukra érthető formában tájékoztatja a használókat a
fogyasztások aktuális és múltbéli alakulásáról (pl. okos mérők alkalmazásával).
Elképzelhető alternatíva lehet a dolgozók számítógépén is hozzáférést adni az
adatokhoz, erre mutat példát a 1. ábra.

1. ábra: Fogyasztási adatok jól érthető vizuális megjelenítését szolgáló alkalmazások különböző informatikai
eszközökön

•
•
•
•
•
•
•
•

Tudatformálást célzó hírlevelek, brossúrák, e-mailek terjesztése.
Intézményi weboldal, közösségi portálok használata.
Takarékos használatot segítő információs táblák, piktogrammok kihelyezése a
fogyasztási helyekre (pl. „kapcsold le a villanyt” tábla)
Oktatás. A felhasználók képzése a helyes épülethasználatról energetikai szakértő
oktatók bevonásával.
Tudatformálás játékos eszközökkel, kampányokkal. Ide soroljuk a tudatformáló
számítógépes játékokat is.
Energiamegtakarítási versenyek az alkalmazottak, csapatok között.
Erkölcsi ösztönzés (pl. „a hónap legzöldebb irodája” cím).
Anyagi ösztönzés. A megtakarítás egy része visszaforgatható az épülethasználóknak,
pl. jutalom, fejlesztés, fizetési bónusz formájában. Ennek meg kell teremteni a
szabályozási kereteit.

Tapasztalat szerint a felsorolt intézkedések igen eredményesek lehetnek, de idővel a régi
szokások fokozatosan visszatérnek. Ezért fontos az intézkedések egy részét időnként
kampányszerűen megismételni, hogy a hatás tartós legyen.
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1.2

MONITORING ÉS OKOS MÉRŐK

A monitoring során hosszabb időtartamon keresztül történik mérés és adatrögzítés akár
percenkénti mintavételezéssel, az auditor által elhelyezett / felszerelt műszerek segítségével.
Ide soroljuk az egyre gyakoribb okos mérőket is. A monitoring segítségével nagypontosságú
elemzések végezhetők. A hosszabb időtávnak köszönhetően lekövethetők instacioner
folyamatok, a fogyasztói szokások és sokkal pontosabb értékelés végezhető. Az adatok
statisztikai értékelésével kiküszöbölhetők bizonyos zavaró tényezők, melyek az ad-hoc
mérések pontosságát csökkentik.
A monitoring idő- és költségigényes tevékenység. Nagy a műszerigénye, illetve esetenként az
informatikai háttér igénye is.
Minél részletesebb adatrögzítés történik annál pontosabb képet kapunk az épület
működéséről. A legfontosabb mérendő adatok általában a következők:
•

•

•

•

•
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Meteorológiai adatok, elsősorban a külső hőmérséklet. A kis költségigényű mérés
kiváló alapot adhat hőfokhíd korrekciókhoz. Érdemes lenne sokszor napsugárzás
adatokat is mérni, de annak költségigénye magas.
Belső hőmérsékletek jellegzetes funkciójú terekben. A szintén kis költségű mérés jól
használható adatokat szolgáltat a fűtési és hűtési rendszer szabályozásáról, illetve a
rendszerek beszabályozottságról. Fontos a mérési pontok átgondolt kijelölése,
különösen, ha csak néhány szenzor elhelyezésére van mód. A gyakran használt, nagy
forgalmú tereket érdemes előnyben részesíteni és fontos, hogy zavarásoktól mentes
(pl. napsütésnek kitett felületektől, hidegzugoktól, hőforrásoktól távol) helyre
kerüljenek, a tartózkodási zónába. Ugyanakkor indokolt lehet kedvezőtlen
adottságú helyiségekben is szenzorokat elhelyezni. Arra is figyeljünk, hogy a műszer
ne legyen kitéve sérülés kockázatának.
Villamos fogyasztásmérés: A meglévő hálózattól függően lehet kisköltségű, vagy
magasabb költségigényű. A főmérőre kapcsolódás engedélyekhez kötött, ezért
időigényes. Érdemes lehet fogyasztási helyenként, főbb berendezésenként, almérők
beépítése, ami átgondolt tervezést igényel és megvalósíthatósága függ a
rendszerkialakítástól. Az esetleges napelemek által termelt villamos energiát külön
kell mérni, mely jellemzően a napelemes rendszer invertereinél valósítható meg
könnyedén.
Gázfogyasztás mérő: Felszerelése költség- és időigényes (engedélyek). Ha több
berendezés használ gázt, akkor indokolt lehet hőfogyasztás mérőkkel mérni az
alrendszerek által leadott hőenergiát, bár ez is igen költséges megoldás.
Hőfogyasztásmérők: szintén igen költséges tétel lehet, de sokszor egyszerűbben
megvalósítható, mint a gázmérés. Megfontolandó, hogy a vizsgált probléma
értékeléséhez nem elég-e /jobb-e belső hőmérséklet mérők alkalmazása.

IDŐSOROS ELEMZÉSEK
Idősoros elemzések célja az energiafogyasztások időbeni alakulásának elemzése. A mért
fogyasztási adatok összevethetők az elvárt (számított, modellezett fogyasztással) és eltérés
esetén könnyebben azonosíthatók az üzemeltetési hibák (lásd 2. ábra). Az idősoros elemzés
nagy előnye, hogy könnyen értelmezhető és ezért igen meggyőző lehet naív felhasználók
számára is. A fogyasztói magatartás befolyásolására sokszor alkalmazzák ezt a módszert,
melyet az angolszász szakirodalom „analytical demand side management (DSM)” névvel illet.
Az idősoros elemzések hátránya, hogy csak az időt tekintik független változónak, egyéb
tényezők hatását (pl. külső hőmérséklet hatása) figyelmen kívül hagyják.

2. ábra: Elméleti és mért energiafelhasználás időbeni alakulásának összevetése

Az alábbiakban bemutatunk néhány alkalmazási példát. A 3. ábraError! Reference source not
found. egy önkormányzati hivatal beléptető rendszerének adatai alapján a jelenlét
megoszlását mutatja egy munkanap során. Az épületet hétvégén nem használják. Az ilyen
típusú elemzés alapján megállapítható, hogy melyek azok az időszakok, amikor a
berendezések többsége kikapcsolt állapotban kellene, hogy legyen. Ha ezt összevetjük a
villamos fogyasztás alakulásával (4. ábraError! Reference source not found.) akkor
megállapíthatjuk, hogy éjszaka a fogyasztás ugyan visszaesik, de még így is a nappali
csúcsfogyasztás mintegy negyede tapasztalható. Érdemes megvizsgálni, hogy ez indokolt-e,
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illetve nem működnek egyes berendezések indokolatlanul. Ha igen, milyen megoldással lehet
a problémát kezelni: elképzelhető, hogy kisebb fejlesztés szükséges (pl. központilag
lekapcsolható villamos körök kialakítása), de lehet, hogy elég csak a használati szokásokat
megváltoztatni (pl. rendszeresen áramtalanítani egyes berendezéseket, amit megtehet a
portás vagy a takarító). Megfigyelhető továbbá, hogy éjjel 3 és 4 óra között van egy lokális
csúcsfogyasztás. Ennek okát mindenképpen érdemes megvizsgálni. Lehet, hogy indokolt, de
lehet, hogy kiküszöbölhető. Az okok feltárásának egyik eszköze lehet további villamos
almérők beépítése azért, hogy megtaláljuk az indokolatlan fogyasztásért felelős emeletet
vagy berendezést. Költségtakarékosabb megoldás lehet éjszaka egy-egy alkör ideiglenes
áramtalanítása és a fogyasztásra gyakorolt hatás elemzése. A hétvégi fogyasztás elemzése
szintén szükséges, sőt érdemes figyelni ünnepnapokon is, hogy lecsökken-e megfelelő
mértékben a fogyasztás.
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3. ábra: Jelenlét időbeni megoszlása egy önkormányzat épületében
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4. ábra: Villamos fogyasztás havi és napi alakulása ugyanazon önkormányzati épületében

Helyes üzemeltetésre láthatunk példát a 5. ábra, mely egy óvoda villamos fogyasztásának heti
alakulását mutatja. A hétvégét keretezés jelöli. Látható, hogy éjszaka és hétvégén a
fogyasztás töredékére esik vissza. Ebben az épületben külön körre kötötték azokat a
fogyasztókat, melyeknek éjszaka is működni kell (pl. riasztóberendezés, hűtőszekrények), a
többit egy főkapcsolóval minden este lehapcsolják. Ugyanakkor ugyanebben az épületben a
hétvégi fűtéscsökkentés már nem valósul meg megfelelően, ahogy azt a 6. ábra mutatja
vagyis itt is van mit megtakarítani egyszerű átprogramozással.

5. ábra: Villamos fogyasztás heti alakulása egy óvoda épületében
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6. ábra: Gázfogyasztás és léghőmérséklet heti alakulása ugyanazon óvoda épületében

A 7. ábra egy iskolaépület gázfogyasztásának alakulását mutatja. A kazán kétpontos
szabályozású, az ábrán jól láthatók a ki- és bekapcsolási ciklusok. Ugyanakkor a sűrű
kapcsolási ciklusok miatt erről a görbéről nehéz következtetéseket levonni az üzemeltetés
helyességéről. Ennél jóval többet mond a hőmérsékletek alakulása (ami egyébként jóval
kisebb költséggel mérhető), ami szintén leolvasható az ábráról. Látható, hogy este 19.00 és
reggel 5.00 óra között éjszakai fűtéscsökkentés történik annak ellenére, hogy a kazán
rendszeresen bekapcsol (igaz rövidebb időközökre). Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a
belső hőmérséklet indokolatlanul magas, 24-26 oC között alakul. Akár 20%-nál nagyobb fűtési
költségmegtakarítás is elérhető lenne a hőmérséklet csökkentésével még elfogadható
komfortszint mellett.
A következő ábra (8. ábra) ugyanezen iskola hőmérsékleteinek alakulását mutatja egy
kéthetes időszak során. A hétvégéket keretezés jelöli. Látható, hogy a felfűtési ciklusok
hétvégén is fennállnak, ami teljesen felesleges. Az épületben végzett mélyinterjúk során azt
az információt kaptuk, hogy a termosztát úgy van programozva, hogy hétvégén
fűtéscsökkenés valósuljon meg, vagyis a fenntartók meg voltak győződve, hogy minden jól
működik. Monitoring nélkül ez a hiba nem derült volna ki. Így egyszerű átprogramozással
jelentős költségmegtakarítás realizálható. Az ilyen diagramok nagyon meggyőzőek az
üzemeltetők, döntéshozók számára.
Ugyanerről a diagramról levonható következtetés a fűtési rendszer beszabályozatlanságáról
is, hiszen a második emeleten folyamatosan 2 fokkal melegebb van, mint az elsőn.
Fontos megjegyezni, hogy a napi hőmérséklet ciklusokat nem csak a fűtési program, de a
napsugárzás is befolyásolhatja, ezért érdemes borús napokat külön elemezni.
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7. ábra: Gázfogyasztás és belső léghőmérséklet napi alakulása egy iskola épületében

8. ábra: Belső léghőmérsékletek alakulása ugyanezen iskola épületében egy kéthetes időszakban

Egy különösen tanulságos esetet mutatnak a 9. ábra, 10. ábra és 11. ábra. Egy másik,
egyébként igen korszerű óvodában az előzetes interjúk során azt mondták, hogy a fűtés
megfelelően programozott, azaz éjszakai és hétvégi fűtéscsökkentés egyaránt megvalósul.
Azonban a mérések éppen ennek ellenkezőjét mutatják. A fűtés valóban program szerint
működik, csak éppen éjszaka és hétvégén történik a felfűtés, munkaidőben pedig a
fűtéscsökkentés. Mivel azonban még ekkor sem megy a hőmérséklet 21 oC alá ez senkinek
sem tűnt fel. Vasárnapi a hőmérséklet akár 28 °C-ig is is emelkedhet.

11

9. ábra: Belső léghőmérsékletek alakulása egy másik óvoda épületében egy kéthetes időszakban

Szerda

10. ábra: Belső léghőmérsékletek alakulása ugyanezen óvoda épületében egy szerdai napon

Vasárnap

11. ábra: Belső léghőmérsékletek alakulása ugyanezen óvoda épületében vasárnap
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A monitoring további elemzésekre is lehetőséget nyújt. A HMV fogyasztási adatok elemzése
alapján például a csúcsidőszakokat és völgyeket figyelembe véve adott esetben hatékonyabb
keringtetési menetrendet lehet összeállítani. Mélyebb statisztikai elemzésekkel érdekes
összefüggésekre lehet rávilágítani.

MONITORING ADATOK STATISZTIKAI VIZSGÁLATA

1

Az épület energiafogyasztásnak becslésére mért fogyasztási adatok statisztikai elemzése
alapján sokszor modell állítható fel. Az alábbiakban áttekintünk néhány olyan gyakran
alkalmazott statisztikai módszert, mely a modell felállítását segítheti.
Az energiafogyasztás általában bizonyos időben változó paraméterektől függ. Ezeket a
paramétereket prediktor változóknak nevezi a statisztika. Egyszerűbb esetben a fogyasztást
egyetlen prediktor változó meghatározóan befolyásolja és az összefüggés lineáris. Ilyen lehet
például egy játékteremben a látogatók száma és a játékgépek energiafogyasztása közti
kapcsolat. A heti energiafogyasztások időbeni alakulását a 12. ábra, a heti látogatószám és
az energiafogyasztás közötti összefüggést a 13. ábra mutatja.
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12. ábra: Heti energiafogyaszás az idő függvényében
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Forrás: Methodollogy for energy—efficiency measurements applicable to ICT in buildings
(eeMeasure) D1.2 Non-residential methodology – project deliverable
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13. ábra: A játékgépek heti energiafogyasztás a látogatószám függvényében

A látogatószám és a fogyasztás között a legkisebb négyzetek módszerével kereshetünk
összefüggést. (Lineáris függvénykapcsolat keresésére a korreláció elemzés is megfelelő, de a
legkisebb négyzetek módszerével másfajta függvénykapcsolat is kereshető.) Jelen esetben
lineáris regresszió esetén R2 = 0,90 érték tapasztalható, ami azt jelenti, hogy az
energiafogyasztás változását 90%-ban a látogatószám határozza meg, 10%-ban pedig más
tényezők.
A regressziós egyenes egyenlete:
y=a+bx
ahol „b” a független változó konstansa és „a” a regressziós konstans.
A regressziós egyenes függvénye alapján a jövőbeni fogyasztások becsülhetők, melyre a 14.
ábra mutat példát. Az ábrán az előrejelzett érékeket a 11. héttől a piros pontok jelölik. Az
ábrán az előre jelzett érékeket a 11. héttől a piros pontok jelölik. Ha a 11. hét elején
korszerűsítik a játékgépparkot, akkor a tényleges mért fogyasztás (kékkel jelölve)
alacsonyabb lesz, mint a becsült, és a megtakarítás mértékét a piros és a kék pontokat
összekötő zöld szakaszok mutatják.
Hasonló példát mutat a 15. ábra: itt egy épület korszerűsítésének hatását elemezzük mért
fűtési hőfogyasztási adatok alapján. Ehhez először definiálni kell egy referencia időszakot a
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felújításig bezárólag, ami ideálisan legalább három év mérési adatain alapul. Ezen időszak
statisztikai elemzése alapján függvénykapcsolatot (pl. regressziós egyenest) állítunk fel a
beavatkozástól független prediktor változók (elsősorban a külső hőmérséklet) és a fogyasztás
között. A beavatkozás időpontja után becsülni kell azt a fogyasztást, ami a beavatkozás nélkül
alakult volna, ehhez használjuk a regressziós függvényt. Fontos, hogy a beavatkozás utáni
időszak is kellően hosszú legyen (ideálisan 3 év, amire a gyakorlatban ritkán van lehetőség).
A felújítás utáni időszakra számított referenciafogyasztás és a tényleges fogyasztás
különbsége adja a megtakarított energiát. Ez a tényleges megtakarított energia a felújítás óta,
további korrekcióra nincs szükség. Persze számolni kell a becslési bizonytalansággal, ami
egyrészt abból adódik, hogy a regressziós egyeneshez 1-nél kisebb R2 tartozik, másrészt egyéb
külső tényezők is okozhatnak eltérést a becsült referencia fogyasztáshoz képest (pl.
megváltozott fogyasztói szokások).
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14. ábra: Az energiamegtakarítás értelmezése korszerűsítés esetén
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15. ábra: Egy beavatkozás hatásának elemzése: a referenciafogyasztás és a tényleges fogyasztás összevetése a
beavatkozás után
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16. ábra: Kiugró érték vizsgálata

Az R2 érték jó indikátora a függvénykapcsolatnak, de nem elégséges annak eldöntéséhez,
hogy a felállított modell elég pontos-e. A 16. ábra látható kiugró adat lehet oka mérési hiba
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vagy jelezheti azt hogy más prediktor változót is érdemes lenne figyelembe venni (a kiugrás
oka lehet például meghosszabbított nyitvatartási idő).
Az is előfordulhat, hogy az összefüggés lineárisnak tűnik, mint ahogy a 17. ábra mutatja: itt
egy középületben a mesterséges világítás havi energiaigényét ábrázoltuk a napsütéses órák
száma függvényében. Az R2 értéke 0,88, ami viszonylag magas, de ha jobban megnézzük a
pontokat azt látjuk, hogy ha a napsütéses órák száma meghaladja a 390 órát, akkor a világítás
energiaigénye már nem nő tovább. A kapcsolatot jobban tükrözi a 18. ábra, ahol egy
töréspont van az egyenesben. A 390 alatti tartományba eső pontokra új egyenest fektettünk,
így az R2=0,91 lesz, ami erősebb kapcsolatra utal ugyan, de önmagában nem tükrözi azt, hogy
az új függvény lényegesen jobban fedi a valóságot. A probléma fizikai magyarázata viszont
annál inkább: ha a napsütéses órák száma eléri az épület nyitvatartási idejét, akkor a
természetes megvilágítású terekben már nem kell világítani. Ezért inkább a napsütéses órák
száma helyett jobb prediktor változó a természetes világítás nélküli órák száma a nyitvatartási
időben (19. ábra).
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17. ábra: A világítás energiafelhasználása a napsütéses órák számának függvényében, lineáris regresszió
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18. ábra: A világítás energiafelhasználása a napsütéses órák számának függvényében, korrigált
függvénykapcsolat
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19. ábra: A mesterséges világítás energiaigénye a nyitvatartási időben tapasztalt természetes világítás nélküli
órák számának függvényében

Hasonló probléma, amikor a napi hőenergiafelhasználást ábrázoljuk a napi külső
átlaghőmérséklet függvényében (22. ábra). Azt tapasztaljuk, hogy bizonyos külső
18

hőmérsékletig a hőmérséklet és a fogyasztás között lineáris a kapcsolat, e felett azonban
konstans értéket vesz fel. A töréspont a fűtési határhőmérséklet, ami felett nincs fűtési
energiaigény, csak egyéb célú hőfogyasztás (pl. melegvíz).

A gyakorlatban előfordulnak olyan esetek, amikor erős függvénykapcsolat fedezhető fel az
energiafogyasztás és egy bináris (más néven Boole-) változó függvényében. A bináris változók
kétféle értéket vehetnek fel (pl. 0 és 1), ilyennek tekinthetők a hétköznapokra és a hétvégékre
eső napok. Például a napi villamos energiafogyasztás egy iskolában a tanítási menetrend
miatt erősen függ attól, hogy hétköznapról vagy hétvégéről van szó (20. ábra). Ha az iskola
fogyasztását a hétköznapi és hétvégi napok, mint bináris változó függvényében ábrázoljuk,
erős korrelációt (R=0,96, ld. 21. ábra) kapunk. Ez azért is fontos, mert ez az erős
függvénykapcsolat elfedheti más prediktor változók hatását, ezért ilyenkor érdemes a másik
változó hatását külön-külön megvizsgálni a bináris változó két értékére (azaz külön a
hétköznapokra és a hétvégékre). Hasonló bináris változó a nyári szünet és a tanítási időszak,
illetve az ünnepnapok.
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20. ábra: Az energiafogyasztás az idő függvényében hétvégi csökkentett üzemmód mellett
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21. ábra: Kapcsolat az energiafogyasztás és a hétköznap / hétvége között

Általában az energiafelhasználás többféle változótól függ. Többváltozós regresszióval
bármennyi prediktor változó hatását figyelembe vehetjük és a prediktor változók számának
növelésével az R2 értéke és a modell pontossága növelhető. Többváltozós regressziós
függvény lehet a következő alakú:
Y=a+bV1+cV2+…
ahol V1, V2, … a prediktor változók, b, c a prediktor változók konstansai, a pedig a regressziós
konstans. Természetesen nem lineáris regresszió is lehetséges.
Sajnos a többváltozós regresszió nem fejezhető ki grafikusan egyszerűen, ezért fontos
alaposan megvizsgálni a szóba a prediktor változók szóba jöhető tartományában azt, hogy az
R2 kellően magas-e, illetve hogy a regressziós függvénytől való eltérések sehol sem kiugróan
magasak.
A prediktor változók kiválasztásában oda kell figyelni arra, hogy előfordulhat korreláció a
prediktor változók között (pl. külső hőmérséklet és relatív páratartalom), ekkor csak az egyik
változó független, a másik függő. Ettől még a modell lehet helyes, de az ilyen összefüggéseket
érdemes feltárni és adott esetben a gyengébb hatású változót szükséges lehet a modellből
kizárni.
Egyéb megfontolások is fontosak lehetnek, ilyen például a belső hőmérséklet hatásának
kérdése a fűtési/hűtési energiafogyasztás vizsgálatakor. Ilyenkor a vizsgálat céljától függően
a következő esetek állhatnak fenn:
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•

•

Ha egy beavatkozás hatását vizsgáljuk az energiafelhasználásra és a beavatkozás
nem befolyásolja a belső hőmérsékletet, de az épülethasználók tudnak rajta
változtatni, akkor a belső hőmérséklet hasznos prediktor változó lehet;
Ha egy beavatkozás hatását vizsgáljuk az energiafelhasználásra és a beavatkozás
nem befolyásolja a belső hőmérsékletet, továbbá az épülethasználó sem tud rajta
változtatni, akkor a belső hőmérsékletet valószínűleg nem érdemes prediktor
változónak tekinteni;

Ha egy beavatkozás hatását vizsgáljuk az energiafelhasználásra és a beavatkozás befolyásolja
a belső hőmérsékletet, akkor a belső hőmérsékletet ne tekintsük prediktor változónak, mert
így az egyik prediktor változó függő változó lenne.

„ENERGY SIGNATURE”
A fűtési hőfogyasztás elemzésének egy másik eszköze az angolszász szakirodalom által
„energy signature”-nek nevezett eljárás. Ennek lényege, hogy az egységnyi időszakra jellemző
mért hőenergiafelhasználást ábrázoljuk az adott időszakok külső átlaghőmérsékleteinek
függvényében. Így egy pontsereget kapunk, melyre regressziós egyenes fektethető. Kellően
nagy korreláció esetén a fűtési fogyasztás becsülhető a regressziós egyenes egyenlete
alapján.
A 22. ábra egy ilyet mutat napi bontásban. Azt tapasztaljuk, hogy bizonyos külső
hőmérsékletig a hőmérséklet és a fogyasztás között lineáris a kapcsolat, e felett azonban
konstans értéket vesz fel. A töréspont a fűtési határhőmérséklet, ami felett nincs fűtési
energiaigény, csak egyéb célú hőfogyasztás (pl. melegvíz).
Ezt az elemzést az angolszász szakirodalom „energy signature”-nek nevezi. Az „energy
signature” többcélú, segítségével
•

•
•

•
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meghatározható a valós fűtési határhőmérséklet mért adatok alapján, amiből előre
jelezhető a fűtési idény kezdete, illetve alapját képezheti hőfokhíd korrekciós
számításoknak,
prognosztizálhatók a fűtési energiaigények a külső hőmérséklet függvényében,
meghatározható a referencia energiafogyasztás egy beavatkozás hatásának
elemzéséhez (azaz számolható, hogy milyen lett volna a fogyasztás, ha a
beavatkozás nem történt volna meg, lásd még a 15. ábra is),
közvetlenül összevethető két időszak energiafogyasztása a beavatkozás előtti és
utáni időszakra jellemző regressziós egyenesek összevetésével

22. ábra: „Energy signature” - Napi fűtési energiafelhasználás a külső napi átlaghőmérséklet függvényében

Ha a korreláció elég erős, akkor kijelenthető, hogy a külső hőmérséklet hatása a fűtési
fogyasztás szempontjából meghatározó. Gyengébb korreláció azt jelenti, hogy a fogyasztást
egyéb tényezők is számottevően befolyásolják. Ilyenkor át kell gondolni, hogy milyen egyéb
független változó lehet meghatározó (pl. hétvégenkénti takarékos üzem, jelentős szoláris
nyereség, változékony fogyasztói magatartás, a fűtés mellett egyéb, nem konstans fogyasztók
is mérve vannak).
A módszer előnye a hőfokhíd korrekcióval szemben az, hogy itt a korrelációs együttható
megmutatja, hogy a külső hőmérséklet fogyasztásra gyakorolt hatása milyen erős.
Hőfokhídkorrekciós elemzés esetén csak korrigálunk a külső hőmérséklettel, de azt nem
látjuk, hogy milyen erős a függőségi kapcsolat a két mennyiség között.
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23. ábra: A tényleges és a tervezett energy signature összehasonlítása [1]

24. ábra: A valós külső méretezési hőmérséklet ls a fűtési határhőmérséklet meghatározása [1]
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25. ábra: Beavatkozás előtti és utáni fogyasztás összevetése [1]

1.3
[1]
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