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Magyarországon is egyre több helyen találkozhatunk 
elektromos autó töltőpontokkal. Ezen elektromos töltők 
közül több nemcsak egyszerűen egy hardver és szoftver 
komponensekből felépülő zárt rendszer, hanem részei 
(lehetnek) egy olyan komplex rendszernek, ahol mind 
az egyedi töltőpont, mind a töltőpontok által megvalósí-
tott teljes hálózati töltőinfrastruktúra működtetése egy 
rugalmas, szolgáltatás alapú koncepció alapján valósít-
ható meg. Az evopro által kifejlesztett e-töltő infrastruk-
túra ennek megfelelően már támogatja többek között 
azokat az intelligens energetikai hálózat (smart grid) 
koncepciókat és az EU legújabb direktíváit, amelyek a 
következő évtizedekre meghatározók lesznek a techno-
lógiafejlesztés, működtetés és szolgáltatások területén.   

Electric vehicle charging points are becoming more 
and more common in Hungary as well. The majority of 
these chargers is more than just a closed system made of 
hardware and software components, they can become 
parts of a complex system, where the single charging 
point, as well as the whole charging infrastructure 
can be operated based on a flexible, service oriented 
architecture. In accordance with this, the charging 
infrastructure developed by evopro supports, among 
other things, the intelligent energetic network (smart 
grid) concepts and the newest EU directives, which will 
determine the technological development, operation 
and services for the coming decades.

A plug-in-hibrid és a tisztán elektromos meghajtású autók 
(BEV – Battery Electric Vehicle) forradalma megállíthatatla-
nul halad előre, ezek mostani milliós nagyságrendű együt-
tes állománya 2020-ra elérheti a 15 milliót is, a Nemzetközi 
Energia Ügynökség (IEA) becslése szerint 2030-ra akár a 140 
milliót. A jelentősebb autógyártók sorra jelentik be az ilyen 
járművekre vonatkozó stratégiájukat, a legtöbb fejlett gazda-
ságú ország felvázolta és életbe léptette az átállást támogató 
szabályozást (azzal a Kínával az élen, amely nem is olyan rég 
még minden esetben utolsó szempontként tekintett a kör-
nyezetvédelemre). Jelenleg egy BEV még drágább az azonos 
kategóriába tartozó fosszilis társánál, de a kritikus elemnek 
számító akkumulátorok egyre gyorsuló fejlődése és olcsóbbá 
válása - a hozzájuk illeszkedő hajtáslánc relatív egyszerűsége 
-, az ilyen járművek egyre csökkenő birtoklási összköltsége és 
a gyártási kapacitások bővülése miatt több elemző szerint is 
már 2022-re olcsóbbakká válnak belső égésű társaiknál. Ipar-
ági szereplők szerint ezzel párhuzamosan meg fog szűnni az 
ún. hatósugár-szorongás (range anxiety – nincs egységesen 
elfogadott magyar fordítás), amit a technológia széles körű is-
meretlensége és jelenleg még fennálló viszonylagos korlátai 
okoznak. Az egyre gyorsuló technológiai fejlődés azt vetíti 
előre, hogy hamarosan nem kell majd akkurátusan megter-
vezni az utazásunkat pl. 40-50 perces töltési időkkel számol-
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va, ugyanúgy fogunk viszonyulni az elektromos meghajtás-
hoz, mint a benzineshez. Például a Daimler novemberben 
bejelentett tervei szerint 2025-re 700 kilométeres hatósugarú 
modelleket fognak piacra dobni.

A szabályozások kialakulatlansága és a globális szabványok 
hiánya miatt még nem tudott kialakulni egységesen kijelölt 
irányvonal a töltőinfrastruktúra kiépítéséhez. Az egyre erősö-
dő verseny és az elektromobilitás térnyerésének elkerülhetet-
lensége azonban mára kikényszerített bizonyos megoldáso-
kat, amelyek támogatottsága országonként eltérő.

Az egyik legfontosabb technikai kérdéskör, amelyre min-
den rendszertervezőnek megoldást kell találnia, az az infor-
matikai integráció, amely a töltőinfrastruktúra (de tágabb 
értelemben véve a teljes elektromobilitás) szereplői közötti 
hatékony információcserét hivatott támogatni. Az európai 
Open Charge Alliance (http://www.openchargealliance.org/) 
által megfogalmazott elgondolásban az informatikai integrá-
ció  központi elszámolóházakon keresztül valósulna meg. En-
nek értelmében a felhasználókkal szerződő elektromobilitási 
szolgáltatók az elszámolóház közvetítésével lépnek kapcso-
latba a töltőállomások üzemeltetőivel, hogy a felhasználók 
számára töltési lehetőséget biztosítsanak. Hasonló módszer 
valósul meg a navigációs és egyéb szolgáltatók esetében is. 
A kommunikációs sémát az Open Clearing House Protocol 
(OCHP, http://www.ochp.eu/) definiálja. Magyarországon is 
várható az elektromobilitást kiszolgáló, központilag felügyelt 
elszámolóház bevezetése, ezért a töltőinfrastruktúra kiépítésé-
nél fel kell készülni a fenti modell támogatására.

A töltőállomások és üzemeltető szerverük közötti infor-
mációcsere egységesítésére az Open Charge Point Protocol 
(OCPP) -, az üzemeltetők és a villamos elosztó hálózat közötti 
szabványos kommunikáció megvalósítására az Open Smart 
Charging Protocol (OSCP) szolgál. Az üzemeltetők az OSCP al-
kalmazásával, az elosztó hálózat terheltségének függvényé-
ben ütemezik be az elektromos járművek töltését, így kapaci-
tásbővítés nélkül képesek biztosítani megfelelő szolgáltatás-
minőséget, növekedő energiaigények mellett is. Az említett 
protokollok mindegyike dedikált partnerek közötti, statikus, 
IP-alapú kapcsolatot definiál az alkalmazási rétegben.

Ugyanakkor egyre gyakrabban felmerül az igény dinami-
kus, időről időre újrakonfigurálható infrastruktúrák bevezeté-
sére. A személyre szabott szolgáltatások megvalósításához a 
töltőoszlopoknak képesnek kell lenniük más-más üzemeltető 
szervereihez, ill. egyéb szolgáltatókhoz kapcsolódni a felhasz-
náló aktuális igényeinek függvényében (lsd. az Európa Tanács 
alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szó-
ló 2014/94/EU irányelvét1). A töltőállomások növekvő telje-
sítményigénye miatt várható, hogy üzemeltetőik helyi ener-
giatermelő és –tároló rendszereket telepítve lokális villamos 
hálózatokat (mikrogrideket) fognak létrehozni az ellátásukra. 
A rendelkezésre álló energia optimális elosztására virtuális 
energiapiacok fognak kialakulni, ahol ezek a mikrogridek 
egymás között kereskedhetnek villamos energiával. A válto-
zó igényekhez alkalmazkodás ebben a modellben egy lazán 
csatolt, elosztott hálózat létét követeli meg.

Az 1. ábra a töltőinfrastruktúra kétféle kommunikációs sémá-
ját mutatja be. Folytonos vonal jelzi a statikus, szaggatott a di-
namikus, működés közben kialakított kapcsolatokat. Az evopro 
töltőállomásai és menedzsment szerver megoldása ebbe a 
kettős környezetbe illeszkedik, lehetővé téve a különböző kom-
munikációs modelleket megvalósító informatikai rendszerek 
integrációját az Arrowhead keretrendszer alkalmazásával.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELE
X:32014L0094&from=HU
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fogalommal.) A helyi hálózatokon 
belül gyorsan és biztonságosan 
lehet elérni a szolgáltatásokat. 
Igénybe lehet venni a helyi há-
lózaton kívül eső (másik lokális 
felhőhöz tartozó) eszközök szol-
gáltatásait is, azonban ez esetben 
egyéb központi szereplők közve-
títése szükséges.

Az adott helyi felhőhöz tartozó 
rendszerek közötti információcse-
rét központi entitások biztosítják. 
Ezek felelnek többek között a loká-
lis felhőben elérhető szolgáltatások 
regisztrálásáért és felderíthetőségé-
ért, a kommunikáló felek kölcsönös 
hitelesítéséért, a hálózatok újrakon-
figurálásáért és a helyi hálózatok 
igény szerinti összekapcsolásáért. 

SzolgáltAtáS AlApú rEndSzErSzErvEzéS                       

A 2. ábra az evopro rendszerszervezési és integrációs terveit 
részletezi a töltőinfrastruktúra kiépítésében. Az evopro szol-
gáltatás alapú architektúrája az Arrowhead keretrendszer 
alkalmazásával eleget tesz az előbbiekben ismertetett komp-
lex követelményeknek és változó műszaki és gazdasági kör-
nyezetnek.

Az elektromobilitás szereplői saját menedzsment rendsze-
reiket (m.r.) és egyéb alkalmazásaikat zárt, önálló hálózatban 
üzemeltetik. Ezek a hálózatok, kiegészülve az Arrowhead 
keretrendszer által definiált központi rendszerekkel és szol-
gáltatásokkal (az ábrán kék, vörös, zöld és sárga színnel jelölt 
rendszerek), Arrowhead helyi felhőket alkotnak, amelyek ké-
pesek arra, hogy védett kommunikációs csatornát építsenek 
ki egymás között. Az alkalmazási rendszereket fel kell készí-
teni a kommunikációra a központi rendszerekkel, amelyre 
különböző adapter megoldások léteznek. Így az alkalmazá-
sok képesek dinamikusan felderíteni egymás szolgáltatásait, 
mind lokális felhőn belül, mind felhők között, biztonságos és 
transzparens módon. 

A „jövőbiztos” döntően internetalapú technológiákat fel-
használó rendszertervezés során nem lehet elégszer hangsú-
lyozni a biztonság kérdését, amely egyrészt vonatkozik a kül-
ső támadások elleni védelemre (security), másrészt magában 
foglalja az ellenőrzött, a rendszerkomponensek és az adatok 
integritását biztosító kommunikációval szemben támasztott 
elvárásokat (safety). A lokális felhő alapú megközelítés és az 
Arrowhead dedikált biztonsági funkciót megvalósító közpon-
ti rendszerei erre hivatottak megoldást adni.

Az evopro szolgáltatás alapú rendszerszervezése magá-
ban foglalja a korábbiakban említett protokollok (OCHP, 
OCPP, OSCP) alkalmazását. Fontos kihangsúlyozni, hogy a 
keretrendszer alkalmazása és a szolgáltatás alapú tervezés 
elsősorban a rendszerek egymásra találásában, a kapcsolatok 
kiépítésében játszik szerepet. Nem célja, hogy a korábban 
kidolgozott és sikeresen alkalmazott protokollokat lecserélje 
vagy megváltoztassa. Sőt, a szolgáltatást nyújtó és igénybe 
vevő felek párosítását követően a kommunikáció ezen alkal-
mazási protokollok szerint zajlik, a központi Arrowhead rend-
szerek közreműködése nélkül. Ez alól kivételt jelenthet, ha a 
szemantikai és/vagy szintaktikai együttműködési képességet 
is a keretrendszer biztosítja.

A javasolt megoldás ugyanakkor biztosítja a rugalmassá-
got, amely nélkülözhetetlen az egyedi igények kiszolgálására, 

Egy ilyen környezetben olyan töltőoszlop szükséges, amely 
egy agilis integrátor szerepkörét tölti be. Könnyen, akár egy 
szoftverfrissítéssel alkalmazkodni tud a változó szabályozá-
si környezethez és ügyfélelvárásokhoz, valamint rugalmas 
interface-ekkel gyorsan és hatékonyan össze tudja fogni a 
töltési ökoszisztéma különböző érdekű szereplőit. Erre ad 
megoldást az Arrowhead rendszert integráló evopro töltő-
család.

Az ArrowhEAd projEkt                                                              

Az Arrowhead projekt az Európai Unió társfinanszírozásával 
zajló kutatási projekt, amely 2013-ban indult és 2017-ben ér 
véget. 78 tagú konzorciumával Európa legnagyobb automa-
tizálási projektjének tekintendő ebben az időszakban (http://
www.arrowhead.eu/).

Az Arrowhead projekt fő célkitűzését olyan együttműkö-
dő automatizálási rendszerek létrehozása jelenti, amelyek 
IP-kommunikációra képes beágyazott eszközök és menedzs-
ment szerverek kooperációjára épülnek. Az együttműködés 
szolgáltatások formájában valósul meg, a kommunikáló felek 
decentralizált és gyorsan újraszervezhető hálózatokat alkot-
nak. A projekt célja egy szolgáltatás alapú (Service Oriented 
Architecture, SOA) ipari IoT (Internet of Things) keretrendszer 
létrehozása és demonstrálása öt különböző alkalmazási terü-
leten. Ezek a következők:

elektromobilitás,•	
okos épületek és városok,•	
ipari termelés és feldolgozóipar,•	
energiatermelés és•	
virtuális energiapiac.•	

A projekt legjelentősebb eredménye heterogén rendsze-
rek közötti kommunikáció biztosítása, a kompatibilitás és az 
adatbiztonság megteremtése gyorsan változó, ugyanakkor 
magas elvárásokat támasztó ipari környezetekben. Elsődle-
ges követelmények a keretrendszerrel szemben az egyszerű 
és gyors komponálhatóság, a szolgáltatásminőség (Quality 
of Service, QoS) biztosítása és a különböző kommunikációs 
protokollok közötti fordítók létrehozása.

Az Arrowhead keretrendszer alapja a lokális felhő kon-
cepció. A lokális felhő moduláris megközelítés, amely jól 
skálázható a csatlakoztatott eszközök számával. („Felhő” 
alatt ez esetben zárt, központilag kezelt helyi hálózatokat 
kell érteni, nem tévesztendő össze a klasszikus „IT felhő” 
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1. ábra  Kommunikációs sémák a töltőinfrastruktúrában
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illetve a változó jogi és működési környezethez való alkalmaz-
kodásra. Új rendszerek és szolgáltatások rövid idő alatt (tipi-
kusan egy szoftverfrissítéssel) beilleszthetők vagy kivehetők a 
kommunikációs partnerek együttműködésének befolyásolása 
nélkül. Új kapcsolatok építhetők ki vagy bonthatók fel futási 
időben a rendszerek leállítása nélkül stb. Ezen tulajdonságok 
garantálják a töltőinfrastruktúra jövőbiztosságát.

ElEktroMoS AUtó töltéSE                                                            

A javasolt, szolgáltatás alapú töltőinfrastruktúrában rejlő lehető-
ségek illusztrálására bemutatunk egy töltési tranzakciót, amely 
az egyedi elektromos jármű akkumulátor csomagjának állapo-
tát figyelembe véve, számára optimális energiaátvitelt valósít 
meg az Arrowhead kompatibilis töltőállomáson keresztül. A 
töltési folyamatban lévő flexibilitást adja el a virtuális energiapi-
acon, és ennek megfelelően ütemezi a töltést. Az evopro töltő-
állomásai és menedzsment szerver megoldása demonstrációs 
keretek között képes az alábbi folyamat levezénylésére.

A felhasználó a töltőoszlop üzemeltető szervernek küldött 
üzenettel jelzi a töltőoszlop foglalási igényét. A szerver az 
Arrowhead keretrendszer központi szolgáltatásait igénybe 
véve lekéri a felhasználó közelében található töltőoszlopok 
listáját, majd ezek közül lefoglalja a felhasználó (és a saját) 
igényeinek leginkább megfelelőt. A keresés az egyes eszkö-
zök által beregisztrált szolgáltatásokon zajlik, paraméterei 
között szerepelhet, hogy a töltőpont OCPP képes, megfelelő 
csatlakozótípusokkal és töltési teljesítménnyel rendelkezik, 
stb. A keresés eredményeként az igénylő visszakapja a leg-
megfelelőbb szolgáltatást, ill. szolgáltató végpontot.  Így a 
szerver megtalálja a legmegfelelőbb töltőállomást, amely 
elhelyezkedéséről tájékoztatja a felhasználót.

A felhasználó megérkezik a töltőállomásra, csatlakoztatja 
elektromos autóját a töltőre, és jelzi a szervernek járműve je-
lenlegi töltöttségi szintjét, majd megadja, hogy mennyi ideig 
tudja nélkülözni és milyen töltöttséggel kívánja azt elvinni. 

Ekkor a szerver a felhasználó által megadott adatok alapján 
megkéri a „virtuális akkumulátort”, hogy az adott jármű szá-
mára egy optimális töltési profilt generáljon. (Optimális ab-
ban az értelemben, hogy a felhasználó igényeit figyelembe 
véve a lehető legnagyobb mértékben igyekszik megóvni az 
akkumulátor állapotát.) A visszakapott töltési profil alapján 
a szerver összeállít egy flexibilis energiafogyasztási igényt, 

majd elküldi azt a virtuális 
energiapiacra. Ha a megadott 
időn belül ez az igény elkel a 
piacon (beütemezi a piac), ak-
kor a visszakapott ajánlat által 
definiált ütemezésnek megfe-
lelően a szerver elküldi a töl-
tési profilt a töltőoszlopnak. A 
töltőoszlop ennek megfelelő-
en fogja végrehajtani a töltési 
folyamatot. (Ha az igényre 
nem érkezik ajánlat (nem ve-
szi fel a piac), akkor az eredeti 
ütemezésnek megfelelően 
zajlik a töltés.) Töltés közben 
a töltőoszlop visszaküldi va-
lós fogyasztásmérési adatait 
a virtuális akkumulátornak, 
amely ezen adatok alapján 
képes validálni az általa kiszá-
mított töltési profilt. 

öSSzEfoglAláS                                                                                     

Az evopro által kifejlesztett Arrowhead alapú szolgáltatás-orien-
tált elektromos töltő infrastruktúra megfelel a modern, gyorsan 
változó környezet jelenlegi és potenciálisan felmerülő követel-
ményeinek. Az Arrowhead rendszerű töltőoszlop-hálózat ru-
galmas integrátori szerepet tölt be, amely által egy olyan meg-
oldást nyújt a töltési ökoszisztéma összes szereplőjének, amivel 
hatékonyan és gyorsan alkalmazkodni tudnak minden felme-
rülő igényhez olyan szolgáltatás alapú rendszerszervezéssel, 
amely magában foglalja az iparág fő protokolljait, ugyanakkor 
biztosítja a rugalmasságot az egyedi igények kiszolgálásához, 
illetve a változó jogi és működési környezethez való alkalmaz-
kodáshoz. Mindezt úgy, hogy az alkalmazott lokális felhő alapú 
megközelítés és az Arrowhead központi rendszerei megoldást 
adnak a biztonság mindkét vonatkozásában: a külső támadá-
sok elleni védelemben (security) és a rendszerkomponensek 
és az adatok integritását biztosító kommunikációval szemben 
támasztott elvárásoknak való megfelelésben (safety).   

A cikk szerzői a töltőoszlop fejlesztéssel foglalkozó csoport szoft-
verfejlesztés területének tagjai.
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2. ábra  Szolgáltatás alapú rendszerszervezés
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