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1. fejezet -  Villamos gépek és 
hajtások laboratórium I. – 1. mérés 

 

1. Villamos szigetelések vizsgálatának céljai 

Minden szigetelésvizsgálati módszer célja, hogy a szigetelés a tőle megkívánt élettartamon belül megbízhatóan 

ellássa feladatát, vagyis az eltérő potenciálon lévő részeket (pl. transzformátor tekercselését a vasmagtól) 

villamosan biztonsággal elszigetelje egymástól. Szigetelésvizsgálatot a tervezés, gyártás és a felhasználás során 

is alkalmaznak (1. ábra), eszerint csoportosíthatjuk a mérések célját: 

1. konstrukciók értékelése, típusvizsgálat [type test]: prototípusokon, a tömeggyártás megkezdése előtt 

elvégzett mérések célja annak megállapítása, hogy a szigetelési rendszer megfelelően teljesíti-e feladatát, 

vannak-e az új konstrukciónak olyan gyenge pontjai, amiket módosítani kell, 

2. minőségbiztosítás [quality control]: célja a tömeggyártás folyamán a gyártási hibás darabok kiszűrése (pl. 

vezető részecskék kerülnek a szigetelőanyagba vagy üregek keletkeztek benne), 

3. diagnosztika, állapotbecslés [diagnostics, condition assessment]: célja a már üzemben lévő eszközök 

meghibásodásainak feltárása, degradációjának megbecslése, vagyis közvetett választ adni arra, hogy 

beavatkozás nélkül várhatóan mennyi ideig maradhat üzemben a szigetelés. 

Mivel a jövőbeni folyamatok nem ismertek és a múltbeli igénybevételekről is általában csak korlátozott 

mennyiségű információ áll rendelkezésre, egyetlen diagnosztikai eljárás sem tudja megmondani, hogy a 

szigetelés mennyi idő múlva fog meghibásodni, vagyis átütni. Megfelelően megalapozott mérésekkel azonban 

meg lehet becsülni azt az időtartamot, amin belül várhatóan nem következik be átütés. 
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1. ábra 

2.  Szigetelési ellenállás mérés transzformátorokon 

A villamos gépeket figyelembe véve a szigetelési ellenállás mérésének elsősorban transzformátoroknál van 

jelentősége. A transzformátor tekercsei, a vasmag és az edény szigetelésvizsgálatoknál többelektródás rendszert 

alkot. Ezek között helyezkednek el a transzformátor szigetelései. A nagyteljesítményű transzformátorok esetén 

ez ma is kizárólag olaj-papír szigetelést jelent. 

A szigetelés komponensei szoros kölcsönhatásban vannak egymással. A papír megköti az olaj villamos 

vezetését okozó anyagok egy részét (ionos anyagok, öregedési termékek és a víz egy része), ezzel növeli az olaj 

fajlagos ellenállását. Ugyanakkor a papír bomlásakor keletkező vegyületek beleoldódnak, a mechanikai 

behatások következtében (pl. bekapcsolási áramlökés dinamikus hatása) pedig papírszálak kerülnek az olajba. A 

papír víztartalma igen meggyorsítja az öregedést: 0,3%-os víztartalomhoz képest 3%-os víztartalomnál tízszer 

olyan gyorsan csökken felére a molekulaláncok átlagos hossza. 

A szigetelési ellenállás értéke a szigetelés nedvességtartamától és öregedésétől függ. Az olajjal telített papír 

villamos vezetését a fajlagos (térfogati) ellenállással jellemezzük. A nedvességtartalom 1%-os növekedése ezt 

egy nagyságrenddel csökkenti. Ez teszi alkalmassá a szigetelési ellenállás mérést transzformátorok diagnosztikai 

vizsgálatára. Fel kell hívni ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a szigetelési ellenállás mérésének eredménye az 

adott elrendezésre jellemző, míg a térfogati ellenállás anyagjellemző. Utóbbit azonban valós elrendezéseken 

nem tudjuk közvetlenül mérni. 

A gyakorlatban a transzformátorok állapotellenőrzésére a szigetelési ellenállás mérést és az ebből számított 

abszorpciós tényező meghatározását használják. A transzformátordiagnosztika további, dielektromos jellemzők 

mérésen alapuló módszerei a nagyidőállandós polarizációs spektrum felvétele visszatérő fesztültség mérés 

segítségével illetve a veszteségi tényező és kapacitás mérése. A dielektromos mérések elvégzéséhez a 

transzformátort ki kell venni üzemből és a mért tekercseléshez csatlakozó vezetéket le is kell szerelni. 

A felsorolt vizsgált jellemzők hőmérsékletfüggők. A transzformátor hőmérséklete – méretéből adódóan – nem 

tekinthető minden pontban azonosnak. Ugyanakkor a mérések során általában meg kell elégednünk a 

transzformátor saját hőmérője által mutatott hőmérséklettel vagy a tekercselés egyenáramú ellenállásának 

méréséből számított hőmérséklettel. Ez utóbbi ad pontosabb eredményt, hiszen pont a tekercseléseket egymástól 

illetve a vasmagtól elválasztó szigeteléseket vizsgáljuk. 

 

2. ábra 

A szigetelési ellenállás mérését egyenfeszültségű gerjesztéssel árammérésre vezetjük vissza. Az egyenfeszültség 

rákapcsolása után az áram közel exponenciálisan csökken és csak hosszabb-rövidebb idő elteltével lesz állandó, 

tehát a feszültség/áram hányados – a szigetelési ellenállás - ennek megfelelően nő. Ezt a szigetelőanyagok 
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általános helyettesítőképe alapján érthetjük meg (2. ábra). Az egyenfeszültségű tápforrás rákapcsolásakor az 

áramnak több komponense lesz. Az első és leggyorsabban lecsengő a C geo geometriai kapacitásból adódó 

összetevő, ami akkor is jelen lenne, ha nem lenne szigetelőanyag az elektródák között. Mint nevéből is adódik, 

C geo az elektródok elrendezéséből adódó kapacitást szimbolizálja. Térerősség hatására a szigetelőanyagban 

polarizációk fejlődnek ki, amihez időre van szükség. Az R i C i  tagok a különböző polarizációs folyamatok 

nagyságát és az RC tag időállandóján keresztül a kifejlődés sebességét szimbolizálják. Az állandósult áramot az 

általunk mérni kívánt R veszt veszteségi vagy szigetelési ellenállás okozza. 

A transzformátorokban kialakuló polarizációk időállandójához igazítva R sz szigetelési ellenállásnak a műszerről 

a mérés 60. másodpercében leolvasott értéket nevezzük. A szigetelési ellenállás értékét feszültségszintenként és 

lehetőleg fázisonként kell megállapítani. A kereskedelmi forgalomban kapható szigetelési ellenállás mérők 

általában 1 kV, 2,5 kV vagy 5 kV maximális mérőfeszültséggel működnek. Mivel R sz hőmérsékletfüggő, 

szabványban megadott korrekciós összefüggéssel át kell számítani a referencia hőmérsékletre. 

Mivel a transzformátor szigetelésének állapotáról nem csak a szigetelési ellenállás, hanem a polarizációs 

folyamatok is hordoznak információt, bevezették a szigetelési ellenállást és a polarizációs folyamatokat együtt 

jellemző abszorpciós tényezőt. A K A abszorpciós tényezőt a szigetelési ellenállás mérés eredményének 60. és 

15. másodpercben leolvasott értékének hányadosaként kapjuk (K A =R sz60 /R sz15). K A értéke elöregedett 

szigeteléseken egyértelműen csökken. Az abszorpciós tényező alkalmazásának további előnye, hogy a 

szigetelőanyagban lezajlódó folyamatokat jellemzi, a hányadosképzéssel kiküszöböljük az elrendezés hatását és 

anyagjellemzőt kapunk, amit más típusú transzformátorokon végrehajtott mérések eredményeivel is össze lehet 

hasonlítani. 

3.  Részletörés mérés 

3.1.  Definíció, típusok 

Ha elektródák közé szigetelőanyagot helyezünk és nulláról elkezdjük növelni a térerősséget, akkor a 

szigetelőanyag villamos szilárdságának elérésig csak igen kicsi áramsűrűséget tapasztalunk. A villamos 

szilárdságot átlépve a szigetelőanyag már nem képes ellenállni a téresősségnek, szigetelőképessége letörik és 

átütés következik be. Részletörésről 1 [partial discharge] akkor beszélünk, ha a szigetelőanyag 

szigetelőképessége helyileg letörik, a letörés azonban nem ér elektródától elektródáig. Alaptípusai a belső vagy 

üregkisülés [internal or void discharge], felületi kisülés [surface discharge] és a koronakisülés [corona 

discharge] valamint a treeing (3. ábra-6. ábra). 

 

3. ábra 

 

4. ábra 

                                                           
1Gyakran alkalmazzák a részkisülés és a részleges kisülés szavakat is , ezek a német Teilentladung illetve az angol partial discharge szavak 

tükörfordításai, azonban kevésbé tükrözik helyesen a folyamatot, ui. a részletörés (vagy részleges villamos letörés) elektródától elektródáig 
terjedve teljes letörésbe (más néven átütésbe) és nem a „teljes kisülésbe” megy át, utóbbi terminus technicus nem létezik. 
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5. ábra 

 

6. ábra 

A részletörés mérés diagnosztikai alkalmazása két okkal magyarázható. Egyik részről a részletörések magas 

hőmérsékletük miatt fokozatosan degradálják a szerves szigetelőanyagokat. A többi öregedési folyamathoz 

viszonyítva ez vezet a leggyorsabban átütéshez, tehát ennek mérésétől várhatjuk a meghibásodások előre 

jelzését. Másik részről a részletörések bizonyos meghibásodások tünetei lehetnek akkor is, ha maguk nem 

okoznak veszélyes degradációt. Megjelenésük jelezni tudja például, hogy a többrétegű szigetelés egyes rétegei 

elváltak egymástól. 

3.2.  Méréstechnika 

A részletörés ugyan nem jelenti a teljes elektródaköz áthidalását, de abban a kis részben, ahol a szigetelőanyag 

szigetelőképessége megszűnik, aktív ionozási folyamatok indulnak és a térerősség hatására az ionok és az 

elektronok a megfelelő irányba elmozdulnak, töltésszétválasztódás történik. Kicsiny tömegüknek köszönhetően 

az elektronok igen nagy sebességre gyorsulnak fel – akár a fénysebességet is megközelíthetik. Az elektródákon 

ez a töltésszétválasztódás egy kicsiny töltéscsomag, illetve áramimpulzus formájában jelenik meg. A részletörés 

helyén ez az áramimpulzus igen kicsi, nanoszekundumos nagyságrendbe eső felfutási idővel bír. A terjedés 

során – történjen az kábelben vagy tekercsrendszerben – a diszperzió miatt a forrástól távolodva egyre csökken 

a frekvenciatartalom és így nő a felfutási idő. 

 

7. ábra 

Az a valós töltésmennyiség, ami a részletörés folyamán áramlik, az elektródokon nem hozzáférhető. Ezt a 

részeltörések leggyakrabban használt, a 7. ábra kapcsolási rajzán látható kapacitív modellje alapján érthetjük 

meg. A helyettesítőképen a C v kapacitás az üreg kapacitását jelenti, a C s az ezzel „sorosan” lévő dielektrikum 

kapacitását tartalmazza összevontan, míg C p a dielektrikum többi részének kapacitását jelenti (pl. kábel esetén a 

teljes kábelszakasz kapacitását). A részletörést megelőzően az üreg C v  kapacitása fel van töltve V b feszültségre. 

A részletörés bekövetkeztekor ez a feszültség hirtelen összeomlik, V r maradékfeszültségre csökken. A C p 

kapacitáson okozott feszültségváltozás közelítőleg a C s /C p aránytól függ, a kapcsokon hozzáférhető, ún. 

látszólagos töltés pedig C s-el arányos. 
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8. ábra 

A klasszikus méréstechnika (8. ábra) a látszólagos töltés mérésén alapul. A szigetelőanyag degradációjának foka 

általában arányos a részletörések által képviselt töltésmennyiséggel. Ennek megfelelően az áramimpulzusokat 

integráló jellegű áramkörrel mérik, aminek a felső határfrekvenciája nem haladja meg az 1MHz-et, de 

jellemzően a 200-800kHz tartományba esik. Mivel a C p kapacitás minden egyes próbatest esetében más, a 

mérőrendszert kalibrálni kell. Ebből a célból ismert töltésmennyiséget injektálnak a mintába egy 

kalibrálókapacitáson (C k) keresztül. Az egyes áramköri elemek funkciója: 

1. a próbatranszformátor látja el a vizsgálóáramkört megfelelő nagyságú váltakozó feszültséggel, 

2. a fojtótekercs feladata, hogy a részletörések nagyfrekvenciás impulzusai számára nagy impedanciát jelentve 

ne engedje ki azokat a próbatranszformátor felé, így azok teljes mértékben a mérőimpedancián záródnak; 

emellett megszűri a transzformátor felől érkező zajt, 

3. az impulzusgenerátor a Ck kapacitással együtt képezi a kalibrálóáramkört, 

4. A Cc csatolókondenzátor az 50Hz-es vizsgálófeszültség számára igen nagy impedancia, így megakadályozza, 

hogy a nagyfeszültség a mérőimpedanciára jusson; a részletörések nagyfrekvenciás komponenseire 

ugyanakkor kis impedancia, így azok terjedését a mérőimpedancia felé nem akadályozza, 

5. a mérőimpedancia feladata, hogy a részletörések áramimpulzusait mérhető feszültségjellé alakítsa; úgy van 

megtervezve, hogy az általa kiadott feszültségjel csúcsértéke arányos legyen a látszólagos töltéssel, tehát 

integrálja az áramimpulzust, 

6. az oszcilloszkóp illetve bármilyen adatgyűjtő eszköz a mérések kiértékelését teszi lehetővé. 

A klasszikus méréstechnika kidolgozottságának köszönhetően ma is gyakran alkalmazott módja a részletörés 

vizsgálatoknak. A diagnosztikai rendszerekkel szembeni követelmények azonban megkövetelik a továbblépést. 

A online – a berendezés kikapcsolása nélküli – mérőrendszerek megjelenésével sokkal bonyolultabb 

körülmények között kell a mérést végrehajtani. Az elvárt jel-zaj viszony elérése érdekében igen kedvező a 

mérőrendszer sávszélességét kiterjeszteni. A klasszikus méréstechnika csatolókondenzátora mellett ma már 

nagyfrekvenciás áramváltókat [high frequency current transformer, HFCT] is alkalmaznak. Ezek általában 

Rogowski-tekercsek vagy ferritmagos áramváltók. Ezek segítségével kb. 30 MHz-ig terjesztik ki a mérés felső 

frekvenciahatárát. Kutatási szinten extrém nagy sávszélességek is megjelentek, ahol esetenként 2GHz-re 

terjesztik ki a mérőrendszer analóg sávszélességét. 

A részletörések igen nagy frekvenciatartalommal bírnak, és a hirtelen töltésáramlás elektromágneses hullámokat 

is kelt. Az utóbbi időben megjelentek az RF illetve az UHF tartománybeli elsugárzott tereket mérő 

berendezések. 

A részletörések mérésére nem-villamos módon is van lehetőség. A részletörés hirtelen hőmérsékletemelkedést 

okoz, ami nyomáshullám formájában hangot is kelt. Akusztikus detektorokkal – jellemzően az ultrahang 

tartományban – ezek jól érzékelhetőek. Vitathatatlan előnye, hogy kitűnő pontossággal lehet a kisülések helyét 

meghatározni, hátránya azonban a viszonylag kicsi érzékenység. Kereskedelmi forgalomban kaphatók 

transzformátorok monitoringjára, folytonos felügyeletére használható eszközök. Ezek több – általában 
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piezoelektromos – szenzort alkalmaznak, aminek a segítségével a transzformátoron belül pontosan 

meghatározható a meghibásodás helye. 

A részletörések során az elektronok gerjesztett állapotba kerülnek, onnan visszazuhanva energiájukat 

elsugározzák. Ennek az energiának a legnagyobb része az UV fény tartományába esik, így - átlátszó 

szigetelőanyag esetén – optikai érzékelésre is van lehetőség. 

3.3.  Adatfeldolgozás 

A különböző adatfeldolgozási technikák céljai: 

1. minél hatékonyabb zajszűrést megvalósítani, 

2. automatizálni a részletörés típusának meghatározását és a zajtól való elkülönítését, 

3. meghatározni a hibahelyet. 

A zajszűrési technikák célja kettős. A részletörések igen piciny – általában picocoulombban megadható - jelét 

kell igen zajos ipari vagy alállomási környezetben érzékelni. Másrészt a zaj – legyen az a természetes háttérzaj 

vagy a teljesítményelektronikák által keltett zavarjel – első közelítésben igen hasonló tulajdonságokkal bírhat, 

mint a részletörések jele. Ha erre nem készülünk fel, akkor a mérés hibás, fals pozitív választ adhat, vagyis egy 

jó állapotú berendezést hibásnak minősíthetünk. Nem szükséges talán részletezni, hogy egy hibátlan berendezés 

„javítására” elköltött pénz és idő milyen reakciókat vált ki a diagnosztikai módszerrel kapcsolatban egy ipari 

üzem, erőmű vagy alállomás vezetőjéből… 

Szerencsére azonban rendelkezésre állnak olyan technikák, amikkel a fenti probléma elkerülhető. A részletörés 

mérés kezdetén még nem állt rendelkezésre digitális technika, így a méréseket a szakértő jelenlétében kellett 

elvégezi, aki analóg oszcilloszkópon fel-fel villanó jelek alapján – kellő gyakorlattal – el tudta különíteni a zajt a 

részletörések jelétől. Eközben felfedezték, hogy a vizsgálófeszültség fázisszögének függvényében a különböző 

részletörés típusok különbözőképpen viselkednek. Ennek igen nagy jelentősége van, mert a különböző 

részletörés típusok különböző szintű veszélyt jelentenek a szigetelésre. Az elmúlt két évtized kutatásai mind azt 

célozták és célozzák egyre kifinomultabb technikákkal, hogy a szakértő tudását automatizált rendszerré 

alakítsák. Az alábbiakban az ismert technikák felsorolását adjuk, ezek részletes tárgyalása túlmutat a jelen 

útmutató célján. 

1. Fázisszög szerinti eloszlás vizsgálata [pulse phase analysis, PPA] 

Azt használja ki, hogy a vizsgálófeszültség fázisszöge szerint más és más eloszlást mutat a zaj, valamint a 

különböző részletörés típusok: 

1. a zaj semmilyen korrelációt nem mutat a fázisszöggel, míg a zavarjelek (például fázisszög vezérelt 

teljesítményelektronikák) tökéletes korrelációt mutatnak, 

2. a koronakisülés a vizsgálófeszültség csúcsértékére szimmetrikusan helyezkedik el, 

3. a felületi kisülés a nullátmenet után jelenik meg, 

4. a belső kisülés a  nullátmenetet megelőzően megjelenik, és nem fordul elő a csúcsérték után. 

Ezt az alaptechnikát számos további feldolgozási módszerrel egészítették ki: 

1. statisztikai analízis: valószínűségi alapon közelíti meg a kérdést; a fázisszög szerinti eloszlás tulajdonságait 

próbája valószínűségi kifejezésekkel kvantitatívvá tenni (pl. középérték, normális eloszlás, ferdeség, 

csúcsosság); igen jó eredményeket ad, amíg egyetlen részletörés forrás van, de több forrás szétválasztására 

nem alkalmas, 

2. neurális hálózatok: az emberi felismerést próbálja utánozni; igen nagy mennyiségű tanító adat szükségeltetik 

és viszonylag nagy számítási igénye van, 

3. fuzzy logika: a részletörések igen sok tényezőtől függnek komplikált, esetenként nem feltárt módon – pont az 

ilyen folyamatokat nevezi az angol „fuzzy”-nak, ezért a fuzzy logika saját jogon alkalmas a részletörések 

feldolgozására; jól tud kezelni olyan problémákat, amiknek a szabályszerűsége ismeretlen vagy homályos; 
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helyes működéséhez nagyszámú szabályra van szükség, amik valós szigetelési rendszerek esetén legtöbbször 

ismeretlenek, 

4. wavelet transzformáció: legfőbb célja, hogy csökkentse a zaj hatását; a wavelet transzformáció az 

időtartománybeli és a frekvenciatartománybeli (Fourier-) analízis között helyezkedik el; egyelőre kutatási 

stádiumban van az alkalmazása, 

5. fraktál analízis: a fraktálok dolgok alakjának leírására alkalmasak, így a PPA által alkotott háromdimenziós 

mintázatok leírására is. 

1. Nagyság szerinti eloszlás vizsgálata [pulse magnitude analysis, PMA] 

A mérés során rögzítik a részletörések nagyságát, és ennek függvényében képzett eloszlásból következtetnek a 

részletörés típusára. A kapott sűrűségfüggvényt Weibull eloszlással közelítik, aminek a skála- és alakparamétere 

a kutatások szerint jellemző a részletörés típusokra. Több forrás jelenléte esetén ötparaméteres Weibull eloszlást 

alkalmaznak, ahol az eloszlás két kétparaméteres Weibull eloszlás összegéből adódik ki, az ötödik paraméter 

pedig azt határozza meg, hogy melyik eloszlás érvényesül jobban az eredő eloszlásban 

1. Idő-frekvencia térkép [Time-frequency mapping] 

Újonnan kifejlesztett, igen ígéretes feldolgozási módszer. Igen nagy sávszélesség alkalmazásával mérik a 

részletörések jeleit. Az egyes impulzusokat külön-külön kezelik, és nem az általuk képviselt töltésmennyiséget 

veszik figyelembe, hanem az impulzus talpidejét és frekvenciatartalmát. A két mennyiséggel egy 2 dimenziós 

„térképen” helyezik el az egyes impulzusokat. A különböző részletörés és zaj típusok a térképen 

különbözőképpen helyezkednek el. Az egyes csoportokat fuzzy-c klaszterezéssel különítik el egymástól. 

3.4.  Részletörés-mérés villamos gépeken 

Villamos gépek esetén a helymeghatározás jelentősége igen kicsi. Ha a részletörés mérés eredménye alapján 

javításra van szükség, az mindenképpen az gép szétszerelését vonja maga után. Szétszerelés után pedig általában 

egyszerű szemrevételezéssel megállapítható a hiba helye. 

Sokkal komolyabb feladat azonban a részletörések típusának és veszélyességének megállapítása. Villamos 

forgógépek szigetelése 3kV fölött nem készíthető el úgy, hogy teljesen részletörés-mentes legyen (más 

eszközökben, például kábelekben gyakorlatilag nem megengedett a részletörések jelenléte). Ez a legtöbb 

esetben nem jelent problémát, mert a szigetelés igen nagy arányban csillámból [mica] készül, ami ellenáll a 

kisüléseknek. A mérőrendszernek tehát csak akkor kell hibát jeleznie, ha a részletörések nagysága túl nagy. Az 

egyetlen megválaszolandó kérdés tehát az, hogy mit jelent pontosan, hogy a részletörés „túl nagy”. A részletörés 

mérés több évtizedes tapasztalatai alapján – amiből már mintegy 20 éve online méréseket is rendszeresen 

végeznek – általában jól megbecsülhetők a kritikus értékek. 

A részletörések monitoringja – folyamatos mérése – forgógépek állórésztekercselésének szigetelésvizsgálatában 

terjedt el a leginkább. Észak-Amerikában az erőművi generátorok mintegy 50%-át szerelték fel ilyen eszközzel 

és használják a karbantartások tervezésére, ütemezésére. A részletörés tünete (de általában nem oka) a 

következő hibáknak: 

1. túlmelegedés, 

2. ciklikus terhelés, 

3. szennyeződés részben vezető részecskékkel, 

4. meglazult tekercselés az állórész hornyokban, 

5. különböző gyártási hibák, úgy mint elégtelen impregnálás, nem megfelelő elválasztás a nagyfeszültségű 

részek között. 

A legtöbb esetben 80 pF-os (már-már sztenderdizáltnak nevezhető) csatolókondenzátorokat használnak, a 

mérőeszközök pedig nagy sávszélességűek a jó jel-zaj viszony érdekében. 

4.  Mérési feladatok 
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4.1.  Szigetelési ellenállás mérés 

Szigetelési ellenállás mérést a VET Nagyfeszültségű Laboratóriumban található áramlökő berendezés terében 

elhelyezett induktív feszültségváltó transzformátoron hajtunk végre. A méréshez Metrel TeraOhm 5 kV típusú 

mérőeszközt használunk. 

A mérőeszköz csatlakoztatásakor először a zöld színű „Guard” kimenetet csatlakoztassuk a földeléshez. Ezt 

követően helyezzük 230 V-os tápfeszültség alá a berendezést. Bekapcsolás után várjuk meg az önkalibrálás 

befejeződését és csak ezután csatlakoztassuk a mérőkábeleket a megfelelő helyre. 

Mivel feszültségváltó transzformátort mérünk, a mérőfeszültséget viszonylag kicsi, 250 V-os értékre állítsuk. A 

mérés hossza 60 másodperc legyen, a mérés közben tárolt érték pedig a 15 másodperces szigetelési ellenállás 

legyen. 

Mérési feladat a szigetelési ellenállás és az abszorpciós tényező meghatározása a transzformátor 

nagyfeszültségű és kisfeszültségű tekercselése között, a nagyfeszültségű tekercselés és a vasmag között valamint 

a kisfeszültségű tekercselés és a vasmag között. A tekercselés és a vasmag közötti mérések kivitelezéséhez a 

transzformátorról el kell távolítani a földelő csatlakozót. 

4.2.  Részletörés mérés 

 

9. ábra 

A laboratórium méréseket a BME VET Nagyfeszültségű Laboratóriumának mérőszobájában hajtjuk végre. A 9. 

ábra mutatja a mérési elrendezést. A mérőimpedancia és a mérőberendezés által alkotott rendszer sávszélessége 

40kHz-200kHz, így ez egy konvencionális berendezésnek minősíthető. A laboratóriumi gyakorlat során a 

következő mintadarabokon fogunk mérést végezni: 

1. nagyfeszültségű áramváltó, 

2. csúcs-sík elrendezés, 

3. különböző méretű síkelektródák között elhelyezett szigetelő lap. 

A mérés során az elméleti bevezetőben említett technikáknál egyszerűbb, közvetlenül mérhető jellemzőket 

fogunk vizsgálni. 
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1. A fent említett próbatárgyakon megállapítjuk a részletörések gyújtási és kialvási feszültségét (azt a 

feszültségszintet, ahol a részletörések látszólagos töltése egy előre meghatározott szintet átlép) és 

megállapítjuk az egyes esetekben tapasztalható hiszterézis nagyságát. 

2. Megmérjük a részletörések látszólagos töltésének feszültségfüggését a feszültség fokozatos emelésével majd 

csökkentésével. 

3. Megfigyeljük az oszcilloszkóp képernyőjén megjelenő részletörés mintázatot és jellemezzük fázisszög 

szerinti megjelenését. 

5.  Ellenőrző kérdések 

1. A laboratóriumi szabályzat és a mérőszobában elhelyezett 230 V/35 kV-os próbatranszformátor kezelési 

utasítás minden pontjának ismerete szükséges a mérés megkezdéséhez. 

2.  Rajzolja fel a berendezések meghibásodás-idő diagramját diagnosztika alkalmazásával és nélküle. Nevezze 

meg az egyes szakaszokon a hibák okát és a beavatkozási lehetőségeket. 

3. Mitől függ a szigetelési ellenállás értéke? 

4. Mi a legfontosabb különbség a fajlagos ellenállás és a szigetelési ellenállás fogalma között? 

5. Rajzolja fel a szigetelőanyagok általános helyettesítőképét és nevezze meg az egyes elemek mibenlétét! 

6. Mit nevezünk abszorpciós tényezőnek és milyen előnyökkel jár a bevezetése? 

7. Sorolja fel a részletörések alaptípusait! 

8. Miért értékes diagnosztikai eszköz a részletörések vizsgálata? 

9. Rajzolja fel a részletörés mérés klasszikus elrendezését és röviden fogalmazza meg az egyes elemek 

feladatát! 

10. Milyen nem-villamos részletörés méréstechnikák léteznek? 

11. Mik az adatfeldolgozási módszerek céljai? 

12. Mi jelent különleges nehézséget villamos forgógépek részletörés mérése esetén? 

13. Milyen hibákat jelezhetnek a részletörések villamos forgógépek esetén? 

6.  Jegyzőkönyv minta 

6.1. Szigetelési ellenállás mérés 
 

Mérés időpontja: 

Mérés helye: 

Mérést végző hallgatók + NEPTUN KÓD: 

 

 
NAF és KIF tekercselés 

között 
NAF tekercselés és vasmag 

között 
KIF 

tekercselés 

és vasmag 

között 

R 15 
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R 60 
   

K A 
   

6.2. Részletörés mérés 

A méréseket úgy végezzük, hogy a megállapított gyújtási feszültségről 7kV-ig emeljük a feszültséget és négy 

köztes pontban leolvassuk a látszólagos töltés értékét, majd a maximális feszültségről a kialvási feszültségig 

csökkentjük a feszültséget és hasonlóan négy köztes pontban leolvassuk a látszólagos töltés értékét. A gyújtási 

és kialvási feszültséget meghatározó qmin látszólagos töltés értéke a háttérzaj (a szabályozó transzformátor alsó 

állásában mérhető látszólagos töltés) függvényében 1-50pC között szabadon választható, jellemző értékei 

5..10 pC. 

6.2.1. Részletörés mérés áramváltóban 

Látszólagos töltés: qmin = ….. 

Gyújtási feszültség:  Ugy = ….. 

Kialvási feszültség:   Uki = ….. 
 

U [kV] Ugy 
    

7kV 
    

U
ki 

q [pC] 
           

Fázisszög szerinti megjelenés jellemzése. Melyik részletörés típus jelent meg? 

6.2.2. Részletörés mérés csúcs-sík elrendezés esetén 

Látszólagos töltés: qmin = ….. 

Gyújtási feszültség:  Ugy = ….. 

Kialvási feszültség:   Uki = ….. 
 

U [kV] Ugy 
    

7kV 
    

U
ki 

q [pC] 
           

Fázisszög szerinti megjelenés jellemzése. Melyik részletörés típus jelent meg? 

6.2.3. Részletörés mérés két sík között elhelyezett szigetelő lap elrendezés 
esetén 

Látszólagos töltés: qmin = ….. 

Gyújtási feszültség:  Ugy = ….. 

Kialvási feszültség:   Uki = ….. 
 

U [kV] Ugy 
    

7kV 
    

U
ki 

q [pC] 
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Fázisszög szerinti megjelenés jellemzése. Melyik részletörés típus jelent meg? 
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2. fejezet - Villamos 
kapcsolókészülékek vizsgálata 

1.  A méréshez szükséges ismeretanyag: 

1. Túláram, túlterhelési és zárlati áram; 

2. Kis- és középfeszültségű megszakítók felépítése, működése; 

3. Vákuummegszakítók működése; 

4. Relék, kioldók, áramváltók; 

5. Védelmi karakterisztikák; 

6. Szelektivitás; 

7. Kontaktorok szerepe, működése. 

2.  Középfeszültségű vákuummegszakító vizsgálata 

A mai modern védelmi készülékek nem csak egyetlen túlterhelési karakterisztikával rendelkeznek, működésük 

túlterheléskor a felhasználó által előzetesen definiált módon történik. Ez lehetővé teszi a készülék már meglévő 

védelmekhez való illesztését akár áram-, akár időlépcsőzés útján. A középfeszültségen üzemelő megszakítók 

nem rendelkeznek beépített védelmi funkciókkal, ugyanakkor a minőségi energiaszolgáltatás elengedhetetlen 

feltétele lehet a flexibilitás, különösen akkor, ha a védendő hálózatban pl. gyakran fordul elő a beruházás 

időpontjában előre nem kiszámítható mértékű túlterhelés. Ilyenkor elegendő a túlterhelési karakterisztikát 

finoman módosítani. 

A SIPROTEC-4 típusú védelmi készülék olyan, digitális elven működő védelmi készülék, amely vezérlési és 

felügyeleti feladatok ellátására is alkalmas. Ezáltal támogatja az alkalmazó gazdaságos üzemvitelét és 

gondoskodik a fogyasztók biztos villamosenergia-ellátásáról. A nagyteljesítményű mikroprocesszor alkalmazása 

és a mérési értékek digitális előkészítése és feldolgozása teljesen kiszűri a nagyobb frekvenciájú tranziens 

folyamatok hatásait és az egyenáramú összetevőket. A védelmi funkció a mért villamos mennyiségek 

alapharmonikusát dolgozza fel, a túlterhelés-védelem az effektív értékeket értékeli. A készülék többek között 

földelt, kis ellenálláson keresztül földelt, szigetelt vagy kompenzált csillagpontú nagy- és középfeszültségű 

hálózatokban vonali védelemre használható. Egy megszakító vezérlésének bekötésére mutat példát az 10. ábra. 
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10. ábra Közvetlen megszakító motorvezérlés huzalozási példája.Q0 megszakító, Y megszakító tekercsek, R 

relé, BE digitális bemenet. 

2.1.  Mérési és kiértékelési feladatok 

A mérés kapcsolási vázlata a 11. ábrán látható. 

 

11. ábra. A középfeszültségű vákuummegszakító vizsgálatának kapcsolási rajza 

2.2.  A méréshez használt eszközök 

1. M1: SIEMENS 3AE1103-1 12 kV vákuummegszakító, 

2. VR: SIEMENS SIPROTEC 7SJ63 programozható, multifunkciós védelmi és mezővezérlő készülék, 

3. ÁV: SIEMENS 4MC6353-BX áramváltó, áttétel: 400:1, 

4. T1: toroid transzformátor; 1 KVA, 220/0-240 V, 
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5. T2: 230/24 V leválasztó transzformátor, 

6. T3: 230/230 V leválasztó transzformátor, 

7. A1: ampermérő; 5…100 A; 

8. SK: EAW tip. 230 V, szinkronstopper, 

9. K1: kapcsoló a védelmi funkció tiltására. 

2.3.  A mérés és kiértékelés menete 

A mérés menete a következő: 

A K1 kapcsolót STOP állásba kapcsolva kiiktatható a védelmi működés. Ez a védelmi eszköz kimeneti reléinek 

(lásd 12. ábra R11, R12 és R13) megfelelő programozásával valósul meg. Az R12 relé a megszakítónak zárási 

parancsot ad, amelyet a védelem kezelőfelületéről tudunk kiadni. Az R11 relével a kezelőfelületről nyithatjuk az 

érintkezőket, míg az R13 a védelmi működtetés számára van felprogramozva. R11 működtetése a védelem 

számára blokkolva van. A K1 kapcsoló zárása párhuzamosan kapcsolja az R11 és R13 relékimeneteket, azaz 

bármelyik kontaktus zárásakor a megszakító nyitni fog. Amennyiben K1-et nyitjuk, az R13 kimenetet 

leválasztjuk, tehát a védelem nem tud a megszakítónak kioldási parancsot adni. 

A védelem kiiktatása után a vákuummegszakítót zárva, a toroid transzformátorral beállítható a kívánt áramérték, 

amelyet az ampermérőről is leolvashatunk. Megjegyzés: a védelmi készülékben 200 A-nek van megadva a 

megszakító névleges árama. A kívánt áram beállítása után a megszakítót nyitjuk. Ezután a K1 kapcsolót START 

állásba helyezve a védelmet engedélyezzük. A szinkronstopper nullázása után a kezelőpanelen kiadható az 

indítási parancs. Az áram egy bizonyos ideig folyik, majd a megszakító a védelemtől érkező parancs hatására 

kiold. A szinkronstopperről leolvasható az az időtartam, ameddig az adott áram folyt. 

A beprogramozott védelmi karakterisztika a 13. ábrán látható. 

 

12. ábra. A védelmi készülék kapocskiosztása (részlet) 
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13. ábra. A beprogramozott védelmi karakterisztika 

3.  Kismegszakító vizsgálata túlterhelési 
áramtartományban 

 

14. ábra. Áramkorlátozó kismegszakító szerkezete Weber SA168 típus (ELCO) 1-érintkező; 2-elektromágneses 

gyorskioldó; 3-kiütőcsap; 4-ívterelő elektród; 5-oltókamra; 6-kiegyenlítő vezető; 7-oltókamra betét; 8-

deionlemezek; 9-ikerfémes túláramkioldó; 10-rögzítőlemez; 11-termoelem 

3.1.  Mérési és kiértékelési feladatok 

1. A hőkioldó működési hidegkarakterisztikájának meghatározása és összehasonlítása a szabvány szerinti 

jelleggörbével. 

A mérés kapcsolási vázlata a 15. ábrán látható. 
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15. ábra. A kismegszakító vizsgálatának kapcsolási rajza 

3.2.  A méréshez felhasznált további eszközök 

1. VP: Vizsgáló panel; 0,96 kVA, 380/24 V, 

2. T1: toroid transzformátor; 1 KVA, 220/0-240 V, 

3. F: légmagos fojtótekercs; 50 Hz, max 2,25 A, 

4. A1: ampermérő; 5…100 A, 

5. M1: kismegszakító, 

6. oszcilloszkóp, 

7. BE1: beállító ellenállás. 

3.3.  A mérés kiértékelésének menete 

Fontos, hogy a hőkioldó vizsgálatakor a minden mérés előtt az ikerfém hőmérséklete felvegye a környezeti 

hőmérsékletet. Ez a mérések között 4-5 perc várakozási idővel teljesül. A gyorskioldó legkisebb kioldó áramát, 

és a hőkioldó hidegkarakterisztikáját a 15. ábrán bemutatott kapcsolási vázlat szerint kell mérni. A toroid 

transzformátorral (T1) lassan növelve a feszültséget megkeressük a gyorskioldó legkisebb kioldó áramát (Ir). A 

vizsgálat közben a hőkioldó ikerfémje is megmelegedhet, ezért azt ventillátorral a környezeti hőmérsékletre 

vissza kell hűteni. A hőkioldó hidegkarakterisztikáját I<Ir áramoknál tudjuk mérni. Célszerű a nagyobb 

vizsgálóáramoknál kezdeni a mérést, hogy megtakarítsuk a leghosszabb idejű hűtést; az áram csökkenésével 

ugyanis a működési idő és a hűtési idő is nő. 

A vizsgálóáramokat a beállítóellenállás (BE1) segítségével kell beállítani – célszerűen a hűtési periódusokban. 

A kismegszakítók szabványos karakterisztikái a 16. ábrán, egy gyári működési-idő–áram jellegsáv a 17. ábrán 

látható. Az összehasonlítás céljából diagramon ábrázolni kell a mért hidegkarakterisztika pontjait. 
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16. ábra. Kismegszakítók működési-idő – áram jelleggörbéi 

 

17. ábra. Kismegszakítók szabványos működési-idő – áram jelleggörbéje 
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3. fejezet -  Villamos gépek mágneses 
terének mérése 

1. A mérés célja 

A villamos energia felhasználásával kapcsolatban gyakran felmerülnek nemkívánatos hatások. Ezek a fizikai 

folyamatok következményei, és elsősorban a távvezetékek, alállomások, transzformátorok és 

kapcsolóberendezések környezetében kialakuló erőterekre vonatkoznak. Az erőterek hatása kettős: egyrészt 

érintik a biológiai folyamatokat, másrészt hatással vannak más villamos és elektronikus készülékekre, 

rendszerekre. A káros hatások elkerülése érdekében a megengedhető határértékeket ajánlások, jogszabályok 

illetve szabványok írják elő. 

A biológia határértékeket a WHO ajánlásai alapján ma már az Európai Unióban, és így Magyarországon is 

jogszabályokban határozzák meg. Magyarországon a határértékeket a 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelet 

tartalmazza. A lakosságra vonatkozó, 50 Hz frekvencián érvényes határértékek a következők: 

1. villamos térerősség: 5000 V/m 

2. mágneses indukció: 100 μT 

Néhány használati tárgy közvetlen közelében kialakuló jellemző mágneses indukció értékét a következő táblázat 

tartalmazza: 
 

Készülék Mágneses indukció 

[μT] 

Tűzhely 500…1000 

Vasaló 10…100 

Hajszárító 1000…2500 

Porszívó 10…1000 

Asztali lámpa 500…1000 

Tv vevőkészülék 100…500 

Mosógép 10…100 

Villanyborotva 500…1000 

Fúrógép 100…500 

2.   Mérési feladatok 

A feladat a Nagyfeszültségű laboratóriumban működő 600 kV-os próbatranszformátor környezetében kialakuló 

mágneses indukció kimérése: 

2.1. A kábelcsatornára merőlegesen az épületben végzett mérés 

2.2. Az udvaron, a kinti transzformátor házhoz közel, a kábelcsatornára merőlegesen végzett mérés 
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2.3. A nagyfeszültségű laborból, a kinti transzformátorig, a kábelcsatornára párhuzamosan végzett mérés 

2.4. A nagyfeszültségű laborból, a kinti transzformátorig, a kábelcsatornára párhuzamosan végzett mérés 

3.    A mérés menete 

A mérést az EMDEX II nevű mérőműszerrel végezzük. Az ábrán látható EMDEX II egy programozható 

adatgyűjtő műszer, amely elsősorban mágneses indukció mérésére alkalmas. Tartalmaz egy 8 bites 

mikroprocesszort, amely UV fénnyel törölhető csak olvasható memóriában (EPROM) tárolja a működtető 

szoftverét. Az adatok tárolására 156 kB CMOS RAM szolgál. Tartalmaz még egy jelfeldolgozó egységet és 

három mágneses teret érzékelő szondát. Az EMDEX II mérési tartománya a 0,1 mG és a 3,0 G közé esik. 

 

18. ábra: Az EMDEX II műszer 

A műszer javasolt beállításai a következők: 

1. mintavételezési gyakoriság: 3 s; 

2. frekvencia sávszélesség: szélessáv (40-800 Hz). 

A mérést a nagyfeszültségű laboratóriumban végezzük. A 600 kV-os transzformátor segítségével körülbelül fél 

méteres ívet húzunk, egy perces időtartamra, hogy a transzformátor ne melegedjen túl. A terhelés ideje alatt a 

kábelcsatornában lévő kábelek által keltett mágneses teret mérjük. Ügyeljünk a műszer megfelelő sebességgel 

történő mozgatására, hogy a lehető legoptimálisabb mennyiségű adatot mérhessük, illetve a mérési pontok 

nagyjából egyenlő távolságra legyenek egymástól. Mivel körülbelül egy perc állt rendelkezésre a mérés 

elvégzéséhez, ezért körülbelül 20 mintavételt végezhetünk. A kábelcsatornát tekintve nulla pontnak, a csatornára 

merőlegesen -3 métertől +3 méter távolságig mérünk. Ez megfelelő sebességgel történő mozgatás esetén 

körülbelül 30 centiméterenkénti eredményeket jelent keresztben, illetve hosszirányban a vezetékekkel 

párhuzamosan is 6 méternyi utat tehetünk meg. Két, terheléses mérés között ugyanazokat a méréseket végezzük 

táplálásmentesen is, hogy a kapott eredményeket össze tudjuk hasonlítani a terheléses mérésnél kapott 

eredményekkel. A kábelcsatornával párhuzamosan egy, illetve a kábelcsatornára merőlegesen két helyen 

mérünk. 

A méréshez az EMDEX II műszer mellé használjuk a LINDA nevű távolságmérő eszközt. Összekötve a 

LINDA-t az EMDEX II-vel, kapunk egy távolság komponenst is a mérési eredményeinkhez. A mérés elvégzése 

előtt a LINDA méréshez szükséges programot fel kell tölteni az EMDEX II-re. A mérési eredmények 

kiértékeléséhez a mérőműszert össze tudjuk kapcsolni a számítógéppel, amin az Emcalc 2000 nevű programmal 

tudjuk az eredményeket kiolvasni és grafikusan ábrázolni. 
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19. ábra: A távolság jeladóként használt mérőkerék (LINDA) 

A mérőműszer képes különböző mérési eredmények rögzítésére és tárolására, így nem kell minden mérés után 

az adatokat letölteni, pusztán egy új eseményként, „<EVENT>”, tároljuk el, majd ezen események mérési 

eredményeit értékeljük egy számítógépes program segítségével. Mivel van egy hosszirányú komponensünk is, 

ezért lehetőség van arra, hogy az Emcalc 2000 használatával a mérési eredményeket a távolság függvényében 

ábrázoljuk. 

Az Emcalc program elindítása után, az EMDEX II mérőműszert USB kábellel kell csatlakoztatni a 

számítógéphez így a mérési eredményeket betölthetjük a programba. A program kijelzi az események számát és 

az eseményeken belül a mintavételek eredményét. Elindítva a kiértékelést, a program az eseményekhez a 

következőket számítja: 

1. Minimális érték: az esemény során számol mért legkisebb érték 

2. Maximális érték: az esemény során számol mért legnagyobb érték 

3. Átlag: az eredő mágneses térerősségek mért értékeinek összege elosztva a mintavételek számával 

4. Medián: Ha  páratlan  elemszámú mintavétel történt, akkor a medián az értékek rendezett sokaságában a 

középső elem, ha  páros , akkor a rendezett  minta  két középső elemének  számtani közepe . 

5. Megmutatja, hogy a mérés során a távolság függvényében mely pontokon történtek mintavételek. 

6. Ábrázolja a távolság függvényében a kapott értékek iránykomponenseit és eredő értékét. 

7. Hisztogramm kép, mely megmutatja, hogy az eredő értékek közül az egyes értékekhez hány darab mérés 

tartozik. 

8. A mérés során megtett távolság táblázatban való százalékos feltüntetése a mért értékekkel. 

9. A program még 3 dimenziós grafikon ábrázolását is elvégzi, amennyiben egy adott esemény alatt többször is 

irányt váltunk. 

4.   A 600 kV-os próbatranszformátor működtetésének 
ismertetése 

A Nagyfeszültségű Laboratórium (a továbbiakban NL) 600 kV-os próbatranszformátorának, szabadtéri 

transzformátorainak, valamint 10 és 6 kV-os kapcsolóberendezésének betáplálása az ELMŰ 10 kV-os 

hálózatáról történik a BME A épületének pinceállomásából. Az NL 10 kV-os berendezése két cellából áll. Az 1. 

számú a „Betáplálás” cella, melyben az 1T jelű 10 kV-os rugóerőtárolós megszakító, valamint két fázisban 50/5 

A-es kétmagos, AM-10 típusú 10 kV-os áramváltó található. A 2. számú cella a „Transzformátor leágazás” 

cellája, mely a szabadtéri transzformátorok 10 kV-os ellátását biztosítja az 1S jelű szakaszolón keresztül. Ebben 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Páratlan
http://hu.wikipedia.org/wiki/Páros
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Minta&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Számtani_közép
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a cellában van a 3 db FM 10 típusú  feszültségáttételű, egysarkúlag szigetelt 

egymagos feszültségváltó. A szabadtéri transzformátorok ellátása műanyag kábelekkel történik. A szabadtérre 

csatlakozó kábel feszültsége a 3S háromsarkú szakaszolón keresztül a H jelű hálózati transzformátorra kerül, 

melynek áttétele 10/6 kV. A transzformátor gázrelével van felszerelve. A hálózati transzformátor 6 kV-os 

szekunder feszültsége az E jelű előtét- és az SZ jelű szabályzó transzformátorokra kerül. A transzformátorok 

alumínium sínekkel vannak egymással összekötve. A szabályzó transzformátor szabályzója folyamatosan 

hangolható, és el van látva alsó és felső végállásjelzéssel. Mindkét transzformátornak van hőfok- és gázvédelme. 

A 6 kV-os szabályozott feszültség kábelen keresztül a 6 kV-os 1. számú tokozott cellába érkezik. Ebben a 

cellában a következő eszközök találhatók: 

1. a 2T jelű 6 kV-os vákuummegszakító 

2. egy fázisba épített 40/5 A áttételű áramváltó 

3. két fázis közé telepített 6000/100 V áttételű feszültségváltó 

4. 2S jelű szakaszoló a P jelű transzformátorhoz csatlakozó kábel leválasztására 

5. a 2S szakaszolóhoz reteszelten az 1FS jelű földelő szakaszoló, mellyel a P transzformátorra csatlakozó kábel 

földelhető. 

A kapcsolóberendezés működtetése szekunder rekonstrukción átesett, felújított vezérlőpultról történik. A 

szakaszolók működtetésére BM2 típusú nyugtázó kapcsolók, a megszakítók működtetésére SM2 típusú 

működtető-nyugtázó kapcsolók kerültek beépítésre. Innen működtethető az SZ jelű transzformátor szabályzója. 

A pultban találhatók a szükséges elektromechanikus, elektronikus és digitális védelmek és azok hibajelző 

blokkja. A kapcsolóberendezés a következő védelmekkel van ellátva: 

1. 10 kV-ra telepített DTI2 EP típusú, Protecta gyártmányú, kétfokozatú digitális túláramvédelemmel 

2. D-Z típusú, VEIKI-ERŐKAR gyártmányú elektronikus impedancia védelemmel 

3. Protecta gyármányú, Eu típusú elektronikus feszültségcsökkenési relével 

4. BBC gyártmányú időrelékkel 

5. RUS, Finder, Schrack típusú segédrelékkel, melyek a kioldások, a be és ki irányú működtetések, 

reteszelések, jelzések céljára szolgálnak 

6. BBC típusú kisautomatákkal. 

A huzalozás műanyagcsatornába helyezett, érvéghüvellyel szerelt MKH 1 kV-os szigetelésű Cu vezetékkel 

történt. A szabadtéri H, E és SZ jelű transzformátorok belső javításon és felújításon estek át a Ganz Transelektro 

Rt.-nél. 

4.1.  A berendezés bekapcsolásának feltételei és folyamata 

1. Bekapcsolás előtt szemrevételezéssel ellenőrizni kell a szabadtéri transzformátorok, és a próbatranszformátor 

állapotát (műszaki állapot, szigetelők állapota, sínezés, olajszivárgás, csatlakozások stb.). 

2. Szemrevételezéssel ellenőrizni kell a szekunder tápellátó berendezés állapotát, valamint a hibajelzéseket, 

meg kell győződni a tápfeszültségek meglétéről. 

3. Feszültségkémlelővel ellenőrizni kell a 10 kV-os betápláló cella betápláló kábelfején a feszültség meglétét. 

4. Ellenőrizni kell az 1S, 3S, 2S, 4S vagy 5S (300 kV-os vagy 600 kV-os kapcsolási mód a P transzformátoron) 

szakaszolók beszakaszolt állapotát. 

5. FIGYELEM! A 4S és 5S szakaszolók egymáshoz nem reteszeltek! Egyszerre mindkéz szakaszolót 

beszakaszolni TILOS! 
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6. Ellenőrizni kell, a 10 kV-os kapcsolóberendezés 1. sz. cellája kisfeszültségű fülkéjének ajtaján lévő TILTÓ 

kapcsoló állapotát. (munkavégzésnél, ellenőrzésnél stb. a kapcsolóberendezések működtetésének tiltása innen 

is elvégezhető). 

7. A kulcsos kapcsoló elforgatása után az alatta lévő BEKAPCSOLÁS jelű nyomógomb megnyomásával a pult 

feszültség alá helyezhető, amit az üzemmód jelzőlámpa is jelez. 

8. A vezérlőpulton ellenőrizni kell, hogy a szabályzó transzformátor alsó végállásban van-e, mert csak ebben az 

állásban végezhető el a megszakítók bekapcsolása. Ellenkező esetben a reteszlánc nem épül fel, a 

megszakítók nem működtethetők! 

9. Ellenőrizni kell a Retesz 1, Retesz 2, Retesz 3 jelzőlámpák állapotát; mindhárom jelzőlámpának világítania 

kell, ellenkező esetben a reteszlánc nem épült fel, a kapcsolási műveletek emiatt tovább nem folytathatók. 

10. A vezérlőpult fülkéjének jobb oldali ajtaja mellett felszerelésre került egy piros és egy zöld hajólámpa. 

Abban az esetben, ha a kapcsolóberendezés kikapcsolt állapotban van, az ajtókon szabadon lehet közlekedni, 

a zöld jelzőlámpa világít. Ha a 10 kV-os megszakító bekapcsolt állapotban van, közlekedni az ajtókon tilos, 

ebben az esetben a piros lámpa világít. Ha bármelyik ajtót ennek ellenére kinyitják, a 10 kV-os megszakító 

kikapcsolódik és erről hibajelzés érkezik. 

11. A fenti feltételek teljesülése esetén az 1T jelű 10 kV-os megszakító kormánykapcsolóról történő 

bekapcsolásával feszültség alá kerülnek a H, az E és az SZ transzformátorok; a vezérlőpulton elhelyezett 

voltmérővel a 10 kV-os feszültség megléte ellenőrizhető. 

12. Ha semmilyen rendellenességet nem tapasztalunk, akkor a 2T jelű 6 kV-os megszakító 

kormánykapcsolóról történő bekapcsolásával feszültség alá helyezhető a P transzformátor. A megszakító 

bekapcsolása után a 6 kV-os feszültségről, a 6 kV-os üzemi áramról, valamint a P transzformátor üzemi 

áramáról a vezérlőpulton lévő 6 kV-os vonali feszültséget érzékelő voltmérő, a 40/5A áttételű áramváltóról 

táplált ampermérő, valamint a P transzformátor 5/5 áttételű áramváltójának áramát mérő ampermérő 

tájékoztat. 

13. Ezután az SZ transzformátor szabályzójának ’Fel’ irányú működtetésével a P transzformátor 

feszültsége tetszőlegesen felszabályozható. A transzformátor szabályzójának felső végállásáról a 

vezérlőpulton elhelyezett jelzőlámpa tájékoztat. A szabályzó működésének idején a ’Szabályzó jár’ 

jelzőlámpa világít. 

14. Bármilyen rendellenesség, hiba vagy balesetveszély esetén a vezérlőpulton elhelyezett ’VÉSZ KI’ 

nyomógomb megnyomásával mindkét feszültségszint (6 és 10 kV) megszakítója kikapcsolódik. 

4.2.  A kikapcsolás folyamata 

1. A tervezett mérések elvégzése után a berendezéseket kikapcsoljuk, ennek megkezdése előtt a P 

transzformátort kímélendő, az SZ transzformátor szabályzóját alsó végállásba kell szabályozni! 

2. Ezután kormánykapcsolóval először a 6 kV-os 2T, majd a 10 kV-os 1T megszakítót  kapcsoljuk ki. 

3. A megszakítók kikapcsolása után biztonsági okok miatt célszerű az 1S és a 2S szakaszolókat kiszakaszolni, s 

csak ezután szabad a pult tápfeszültségét kikapcsolni. 

4. A megszakítók kikapcsolása és a szakaszolók kiszakaszolása után a kulcsos kapcsolóra és az alatta lévő 

bekapcsoló nyomógombra „BEKAPCSOLNI TILOS” figyelmeztető táblát kell elhelyezni. 

FIGYELEM! A 600 kV-os próbatranszformátort kizárólag az arra feljogosított mérésvezető működtetheti! 

5.   Ellenőrző kérdések 

1. Laboratóriumi szabályzat 

2. 600 kV-os próbatranszformátor kezelési utasítása 

3. EMDEX műszer kezelési utasítása. 
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4. Az EMEDEX műszer mérési elve. 

5. EMCALC program ismerete. 

6.  Milyen hatásai lehetnek a villamos és mágneses erőtérnek? 

7. Mekkora a mágneses erőtér biológiai határértéke? 

6.   Jegyzőkönyv minta 

6.1.   Villamos gépek mágneses terének mérése 
 

Mérés időpontja: 

Mérés helye: 

Mérésvezető: 

Mérést végző hallgatók + NEPTUN KÓD: 

6.2.  

A kapott mérési eredmények: 

 

Az Emcalc 2000 által rajzolt mágneses térerősség-távolság grafikon: 

 

Értékelés: 

6.3.    Az udvaron, a kinti transzformátor házhoz közel, a 
kábelcsatornára merőlegesen végzett mérés 
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A kapott mérési eredmények: 

 

Az Emcalc 2000 által rajzolt mágneses térerősség-távolság grafikon: 

 

Értékelés: 

6.4.    A nagyfeszültségű laborból, a kinti transzformátorig, a 
kábelcsatornára párhuzamosan végzett mérés 

A kapott mérési eredmények: 

 

Az Emcalc 2000 által rajzolt mágneses térerősség-távolság grafikon: 
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Értékelés: 



   

 26  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

4. fejezet - Villamos gépek 
tekercselésének vizsgálata 

 

Ez a mérési útmutató az MSc képzés hallgatói számára készült, a szakirány laboratórium I. tantárgy 4. számú 

méréséhez. Az első mérésben megismert szigetelési ellenállásmérést és részletörés mérést új ismerettel 

egészítjük ki, nevezetesen a lökőfeszültségű vizsgálatokkal. Ezt transzformátorok tekercselésének vizsgálata 

kapcsán mutatjuk be. 

1. Lökőfeszültség-eloszlás transzformátorok 
tekercselésében 

A transzformátor-tekercselés belső szigetelésének (menet- és rétegszigetelésének), valamint a tekercs földhöz 

képesti szigetelésének méretezéséhez ismerni kell a szigeteléseket igénybevevő feszültséget. Transzformátorok 

tekercselésében az üzemi, valamint a váltakozó feszültségű próbánál fellépő igénybevétel eltörpül a 

túlfeszültségek hatására fellépő igénybevételek mellett, így a tekercsek belső szigetelését ez utóbbiakra kell 

méretezni. 

Mint ismeretes, a tekercselésben adott túlfeszültség hatására fellépő igénybevételek nagyságát a tekercs 

hullámimpedanciája, ill. ellenállásának, induktivitásának és kapacitásának nagysága, ezek aránya határozza 

meg. A tranziens folyamatok szempontjából a tekercselés azzal az egyszerűsített kapcsolással helyettesíthető, 

amelyet az 20. ábra mutat. A kapcsolásban L és R a tekercselés hosszegységre jutó induktivitása ill. ohmos 

ellenállása, míg C s a soros kapacitása, C f pedig a földkapacitása. 

 

20. ábra: Tekercselés helyettesítő kapcsolása 

1.1. Kezdeti feszültségeloszlás a tekercselésben 
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Meredekhomlokú túlfeszültséghullám behatolásakor a tekercselés x hossza mentén a kezdeti u C (x) 

feszültségeloszlást gyakorlatilag a kapacitáslánc szabja meg. A meredek homloknak megfelelő nagy du/dt 

értéknél ugyanis X C <<R<<X L. Ha első közelítésben a tekercselés ohmos és induktív ellenállását végtelen 

nagynak tekintjük, akkor a t=0 pillanatra vonatkozó kezdeti feszültségeloszlás a 

 

(4–1) 

differenciálegyenlettel írható le. 

Földelt végű, h hosszúságú tekercselésnél az egyenlet az u(0)=U és u(h)=0 határfeltételekkel megoldva az 

 

(4–2) 

kezdeti feszültségeloszlást kapjuk, ahol 

 

(4–3) 

A különböző α értékekkel kapott kezdeti feszültségeloszlási görbék a 21. ábrán láthatók. Minél nagyobb α, azaz 

minél kisebb a tekercs soros kapacitása a földkapacitáshoz képest, annál egyenlőtlenebb a tekercs mentén a 

feszültség eloszlása. 

 

 21. ábra: Kezdeti feszültségeloszlás földelt végű tekercsben 

Az α lökőfeszültségeloszlási tényező csökkentésével – a soros kapacitás növelésével – az egyenletes (α=0-hoz 

tartozó) feszültségeloszlás megközelíthető. A feszültségeloszlási görbe meredeksége a kezdeti szakaszon (a 



 Villamos gépek tekercselésének 

vizsgálata 
 

 28  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

tekercs elején) a legnagyobb, itt lesz (t=0 pillanatban) a legnagyobb az egységnyi hosszra jutó feszültség, azaz 

itt lesz a legnagyobb a menetszigetelés igénybevétele. 

A nem földelt végű tekercselésben (pl. szigetelt csillagpontú transzformátorban) kialakuló kezdeti 

feszültségeloszlás ugyancsak az (1) összefüggésből, de a nem földelt végnek megfelelő u(0)=U és 

 

határfeltételekkel számítható. Értéke 

 

(4–4) 

A vizsgált pont feszültsége azonban periodikus lengésekkel áll be az állandósult állapotnak megfelelő értékre. 

Az első – legnagyobb- túllendülés érték maximálisan a kezdeti és az állandósult érték különbségével lehet 

egyenlő, a gyakorlatban azonban a tekercs ohmos ellenállásának és a vasmag csillapító hatásának következtében 

lényegesen kisebb. 

 

22. ábra: Kezdeti feszültségeloszlás szigetelt végű tekercsben 

A lengések frekvenciáját a tekercs induktivitása és kapacitása szabja meg, általában több, különböző 

frekvenciájú lengés szuperponálódik. A lengés időtartama függ a csillapítás mértékétől. A teljes lengési 

folyamat az átlagos feszültséghullám (1,2/50) időtartamánál lényegesen hosszabb is lehet. 

A nyitott végű tekercshez tartozó kezdeti feszültségeloszlási görbéket ugyancsak α függvényében a 22. ábrán 

tüntettük fel. A földelt végű tekercsre vonatkozó 21. ábra és a nyitott végű tekercsre vonatkozó 22. ábra 

összehasonlításából az – az első pillanatra meglepő következtetés olvasható ki, hogy ha α≥4, a tekercs végének 

földelése alig befolyásolja a feszültség kezdeti megoszlását. Tekintve, hogy erőátviteli transzformátoroknál 

általában α>5, csillagkapcsolású transzformátoroknál a feszültségeloszlás gyakorlatilag nem függ attól, hogy a 

csillagpont szigetelt, vagy földelt. 

1.2. A homlokmeredekség hatása a kezdeti feszültségeloszlásra 

Az eddig tárgyalt feszültségeloszlási görbék az R=∞ és az L=∞ feltételezés miatt igen meredek 

feszültséghullámra, gyakorlatilag egységugrásra érvényesek. A homlokmeredekség csökkenésével (laposabb 
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homlokú hullámok esetében) a tekercselés induktív és ohmos ellenállása már nem tekinthető végtelen nagynak a 

kapacitáslánc mellett, ekkor már ezek is befolyásolják a kezdeti feszültségeloszlást, ez így a tisztán kapacitív 

feszültségeloszláshoz képest egyenletesebbé válik. 

2. Feszültségeloszlás későbbi időpontban 

Vizsgáljuk meg, hogy a tekercs egy pontjában, pl. a középen lévő B pontban hogyan változik a feszültség az idő 

függvényében (23. ábra). Az előbbiek szerint a túlfeszültség behatolásának pillanatában megjelenik itt is az U C 

(kapacitív) kezdeti feszültség, ez a diagramból kiolvashatóan mindig kisebb, mint az egyenletes eloszlásnak 

megfelelő érték, jelen esetben U C  <U/2. 

Jóval későbbi időpontban azonban (a túlfeszültséghullám hátán) a feszültségeloszlást már a tekercs ohmos 

ellenállása és induktivitása szabja meg. Emiatt egységugrásnál pontosan, csillapodó feszültséghullámnál 

közelítőleg az egyenletes eloszlásnak megfelelő feszültségnek kell fellépnie. 

Mint ismeretes, adott L és C s paraméterekkel rendelkező tekercsnek igen sok sajátfrekvenciája van, azaz benne 

az alapharmonikusnak és felharmonikusainak megfelelő lengések is ki tudnak alakulni. Az egységugrás a teljes 

frekvenciaspektrumot tartalmazza, ennek hatására a tekercsben valamennyi harmonikus lengés kialakulhat. A 

túlfeszültséghullám meredekségének csökkenésével egyre inkább hiányzanak a nagyobb frekvenciák a 

feszültség spektrumából, ezért a tekercsekben fellépő lengésekben is egyre kevesebb felharmonikus fejlődik ki, 

a lengések egyre simábbak lesznek, egyre inkább az alapharmonikus dominál. Nagyon lapos hullám hatására 

már nem alakulnak ki lengések, a tekercsen belül minden pontban állandóan közel az egyenletesnek megfelelő 

feszültségeloszlás lép fel. 
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23. ábra: feszültség időbeli változása a tekercs egy pontjában 

A tekercselés földhöz képesti szigetelésének általában az első túllendüléskor elért U max  feszültség jelenti a 

legnagyobb igénybevételt, függetlenül attól, hogy ezek a tekercs különböző pontjaiban eltérő időpontokban 

lépnek fel. A maximális feszültségek elméleti burkológörbéje (24. ábra) a kezdeti feszültségeloszlási görbe 

ismeretében könnyen megszerkeszthető úgy, hogy a hogy a tekercselés különböző pontjaiban az egyenletes 

eloszlás és a kezdeti (kapacitív) eloszlás különbségét pontról-pontra hozzáadjuk az egyenlete eloszlásnak 

megfelelő értékhez. 

A ténylegesen fellépő maximális feszültségek azonban az említett csillapító hatások miatt a tekercselés elején az 

elméleti értéknél általában lényegesen kisebbek, a tekercselés végén azonban a feszültséghullám visszaverődése, 

a lengések összegződése következtében az elméleti értéknél nagyobbak is lehetnek. 
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24. ábra: A legnagyobb feszültségek burkológörbéje 

2.1. A hullámhát meredekségének hatása az U max feszültségre 

A tekercselésben kialakuló lengések frekvenciája általában jóval kisebb, mint a túlfeszültséghullám 

homlokmeredekségének megfelelő frekvencia. Ennek következtében, mire a tekercs egy pontjában a feszültség 

a lengés során eléri az U max értéket, a túlfeszültséghullám már túljutott a csúcsán és csökkenőben van. A 

lengések mindig a feszültséghullám pillanatnyi értékének (a tekercselés egyes pontjaiban az egyenletes 

eloszlással számított értéknek) megfelelő feszültség körül játszódnak le. Így nyilvánvaló, hogy lassabban 

csillapodó (hosszabb félértékidejű) hullám behatolásakor nagyobb U max léphet fel, mint gyorsabban csillapodó 

hullámnál. A túlfeszültséghullám hátának meredeksége (félértékideje) tehát a terhelés maximális igénybevételét 

is befolyásolja (25. ábra). 

 

25. ábra: A félértékidő és U max kapcsolata 

3. Levágott feszültséghullámmal végzett vizsgálat 

Levágott túlfeszültséghullám akkor alakul ki, ha pl. egy transzformátor bemenő kapcsain lévő védőszikraköz a 

túlfeszültséghullám hatására viszonylag nagy (4-10 mikroszekundumos) késéssel szólal meg. Ekkor a 

túlfeszültséghullám homloka és csúcsa eléri a transzformátor tekercsét, a szikraköz megszólalásával azonban a 
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túlfeszültséghullám megszakad és a feszültség hirtelen nullára csökken. A transzformátortekercsek vizsgálatára 

szabványosított levágott hullámú túlfeszültség a 26. ábrán látható. 

 

26. ábra: Szabványos teljes és levágott hullám 
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A levágás meredeksége lényegesen nagyobb, mint a túlfeszültséghullámok homlokmeredeksége. (A szabványos 

túlfeszültséghullám homlokideje 1,2 μs, félértékideje 50 μs.) Külső szigetelések (tám- és átvezetőszigetelők, 

stb.) számára a levágott túlfeszültséghullám kisebb igénybevételt jelent, mint a teljes hullám, mert a szigetelés 

rövid ideig van igénybe véve, tehát az átívelés ill. átütés bekövetkezésének kisebb a valószínűsége. A 

tekercselés belső szigetelése számára azonban két okból is lényegesen nagyobb igénybevételt jelenthet a 

levágott hullámú túlfeszültség. Egyrészt a levágás nagy meredeksége következtében igen egyenlőtlen 

feszültségeloszlást, ezzel igen nagy amplitúdójú lengéseket kelthet. Másrészt ezek a lengések szuperponálódnak 

a hullám homloka által keltett lengésekre, így előfordulhat, hogy két azonos fázisú félhullám összeadódik. Az 

így fellépő eredő hullám amplitúdója kedvezőtlen időpontban bekövetkező levágás hatására mind a hullám 

homloka, mind pedig a levágás által külön-külön keltett lengésnél lényegesen nagyobb lehet. A tekercselés α 

tényezőjének csökkentésével a levágott hullám által keltett igénybevételek is rohamosan csökkennek. 

4. A feszültségeloszlás kísérleti vizsgálata, a 
lengéskép meghatározása 

A tekercselés egyes pontjaiban a feszültség időbeli változását tárolós oszcilloszkóppal rögzítve a 27. ábrához 

hasonló diagramokat kapunk, amelyekről az U c kezdeti kapacitív és az U max legnagyobb feszültség nagysága 

közvetlenül leolvasható, és felrajzolható változásuk a tekercs mentén. 

 

27. ábra: A feszültség időbeli változása adott megcsapoláson 

A tekercselés különböző pontjaiban fellépő igénybevételek időbeli viszonyairól is felvilágosítást ad a 

tekercselés lengésképének felvétele. A lengéskép olyan diagram, amely a lengéseknek mind a térbeli, mind az 

időbeli lefolyását ábrázolja. A lengéskép a következőképpen rajzolható meg. 

A vizsgált tekercs különböző pontjaiban az idő függvényében meghatározott lengési ábrából meghatározzuk, 

hogy a túlfeszültséghullám kezdetétől számított t 1, t 2, t 3, ... idő múltán az adott helyen mekkora a lengő 

feszültség pillanatértéke (27. ábra) A tekercselés több pontjára elvégezve a felbontást, a kapott értékekből 

megrajzolható, hogy a t 1, t 2, t 3, ...stb. időpontokban hogyan változik a feszültség a tekercs mentén a hely 
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függvényében (28. ábra) Néhány (általában öt-tíz) különböző időpontra vonatkozó ilyen diagramot egymásra 

rajzolva kapjuk a tekercs lengésképét (29. ábra) 

 

28. ábra: t=t 1 időpontban a feszültség eloszlása a tekercs mentén 

Erről a diagramról tehát leolvasható, hogy különböző egymás utáni időpontokban milyen a feszültségeloszlás a 

tekercs mentén. Szépen nyomon követhető, hogy a kezdeti pillanatban a tekercs elején fellépő nagy 

igénybevétel hogyan változik a hely és az idő függvényében. 
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29. ábra: A tekercselés lengésképe 

4.1. Delta kapcsolású transzformátor igénybevételének vizsgálata 

Gyakran előfordul, hogy a túlfeszültséghullám a háromfázisú szabadvezeték két, vagy éppen mindhárom 

fázisvezetőjén végighaladva éri el a transzformátort. Delta kapcsolású transzformátoroknál ebben az esetben a 

tekercsek mindkét végét egyszerre éri el a túlfeszültséghullám, ezért a szigetelés igénybevétele lényegesen 

különbözik a csillagkapcsolású tekercs igénybevételétől. (30. ábra) 

 

30. ábra: Deltába kapcsolt tekercs igénybevétele 

4.2. Közös oszlopon lévő tekercsek között átvitt túlfeszültség 

Az eddigiekben egyetlen, önmagában álló tekercselésben fellépő túlfeszültségeket vizsgáltunk. A 

transzformátoroknál azonban legalább két tekercs van egy oszlopon, ezek között igen szoros az induktív és 



 Villamos gépek tekercselésének 

vizsgálata 
 

 36  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

kapacitív csatolás, ezért a tekercsek kölcsönösen hatnak egymásra. A pontos kölcsönhatás mátrix-számítással 

határozható meg. A számítás eredménye a következőkben foglalható össze. 

A nem lökött tekercs a lökött tekercsben fellépő feszültségeloszlást csak kevéssé befolyásolja. Különösen áll ez, 

ha a nagyobb feszültségű tekercs kapja a feszültséglökést. A nem lökött tekercsben a tekercsek között lévő 

csatolás következtében feszültséglengések alakulnak ki. A kezdeti feszültséget főleg a tekercsek kölcsönös és 

saját kapacitásai szabják meg, majd a feszültség lengeni kezd az ön- és a kölcsönös induktivitások által 

meghatározott  - gyakorlatilag a menetszám-áttétellel arányos lineáris eloszlásnak megfelelő – értékek körül. 

A nem lökött tekercsben fellépő maximális feszültséget erősen befolyásolja a két tekercs α1 és α2 tényezőjének 

viszonya, a menetszám-áttétel, valamint az, hogy a két tekercs tekercselési iránya egyező, vagy ellentétes. 

Különösen nagy feszültségcsúcsok alakulhatnak ki, ha nem lökött N tekercs vége nincs leföldelve. Az előbb 

említett befolyásoló tényezőktől függően ekkor a szabad tekercsvégen a K tekercset érő túlfeszültség 10-30-

szorosa is felléphet. Ez a feszültség már komolyan veszélyeztetheti a nem lökött tekercs szigetelését. Ezért 

előírás, hogy lökőfeszültségű vizsgálatnál a nem lökött valamennyi tekercs végét az üzemi helyzetnek megfelelő 

impedanciával, azaz a a transzformátorra csatlakozó vezetékek hullámimpedanciájának megfelelő értékkel 

földelni kell. A 31. ábrán példaképpen bemutatjuk egy csillag-delta transzformátor nagyfeszültségű 

lökőpróbájának kapcsolási rajzát, a hullámalakok regisztrálási helyének feltüntetésével. (Az ábrán R 1 ill. R 2 az 

N ill. K tekercseket lezáró hullámimpedancia, FO a feszültségosztó ellenállás, KO pedig a különböző pontokban 

a túlfeszültséget regisztráló oszcilloszkópot jelzi.) 

 

31. ábra: Szabványos lökőpróba kapcsolási rajza 

4.3. Nagyfeszültségű próbák 

A nagyobb transzformátorokon már kötelező jelleggel előírt (koordinációs szigetelési feszültségszinttel 

elvégzett) lökőfeszültség-próbák körülményeit előírások rögzítik. A transzformátorra adott öt lökőhullámnál 

oszcillografálni kell a bemenő hullámot és a transzformátor különböző pontjaiban (amelyekhez a transzformátor 

megbontása nélkül hozzá lehet férni, tehát a tekercsek kezdeti és végpontjaiban, csillagpontban, stb.) a 

túlfeszültséghullámok időbeli lefolyását. A transzformátor akkor állta ki a próbát, ha az öt feszültséghullám 
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oszcillogramja nem különbözik egymástól és az előzőleg a transzformátor típuspróbájakor kapott 

oszcillogramoktól. 

Ha valamelyik feszültséghullám hatására a transzformátor belsejében (leggyakrabban a tekercselés elején, a 

menetek között, esetleg a tárcsák között) átütés következik be, a tekercs induktivitásának, ezzel 

hullámimpedanciájának goromba megváltozása következtében a tekercs lengésképe erősen megváltozik. 

Általában a tekercsek csillagponti lengéseit szokták e célból oszcillografálni (Hagenguth-féle hibakimutatás). 

(32. ábra) Némi tapasztalattal (előzetesen, mesterséges hibákkal felvett oszcillogrammok alapján) a lengéskép 

torzulásából a hiba jellegére és helyére is következtetni lehet. 

 

32. ábra: Csillagponti lengések képe ép és menetzárlatos tekercselésnél 

5. Mérési feladat 

A transzformátor tekercselésében fellépő feszültségeloszlást egy háromfázisú transzformátor egyik – több 

helyen megcsapolt – nagyfeszültségű tekercsén mérjük. A mérés elvi kapcsolása a 33. ábrán látható. A tekercs 

lengéseinek kényelmes láthatóvá tétele céljából kisfeszültségű, ismétlő lökésgerjesztőt használunk. Ez 

szabályozható alakú és néhány száz V-ig szabályozható csúcsértékű lökőfeszültség-impulzust ad ki kapcsain 

periódusonként, azaz másodpercenként ötvenszer. A tekercsben a lengések másodpercenként megismétlődnek. 

Így a tekercs bármelyik megcsapolását oszcilloszkópra kapcsolva kényelmesen vizsgálható lengési ábrát 

kapunk. Az oszcilloszkóp ernyőjének függőleges eltérítése feszültségre, vízszintes eltérítése időre hitelesítve 

van, így a feszültség- és időviszonyok egyszerű távolságméréssel határozhatók meg. 

A 33. ábrán KL a kisfeszültségű lökésgerjesztőt jelzi (ez adja egyrészt a tekercsre a lökőfeszültséget, másrészt 

indítja az oszcilloszkóp vízszintes eltérítését), KO jelöli az oszcilloszkópot, Tr pedig a vizsgálandó 

transzformátort. 
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33. ábra: Transzformátor vizsgálata nagyfeszültségű oldalról 

5.1. A mérés módja 

A lökésgerjesztőt a tekercsre kapcsolva oszcilloszkóppal beállítjuk a feszültséget egy kerek értékre: ismert 

nagyságú lökést adva az N tekercs elejére, a tekercs különböző pontjaiban mérjük az U c kezdeti feszültség és az 

U max (földhöz képest mérhető) legnagyobb feszültség értékét, majd az ábra b) rajza szerint mérjük a szomszédos 

megcsapolások között fellépő ΔU max legnagyobb feszültség értékét. Ez utóbbiból a tekercs különböző részein 

fellépő legnagyobb menetfeszültség értékére lehet következtetni. 

A transzformátort a K oldalról érő lökés hatására fellépő igénybevételek a 34. ábrán látható kapcsolásban 

vizsgálhatók. A K tekercsre adott feszültség csúcsértéke néhány V lehet, ezért a lökésgerjesztő feszültségét 

ohmos osztóval leosztjuk. Ebben az esetben csak a N tekercsben, a földhöz képesti U max és a megcsapolások 

között fellépő ΔU max értéket mérjük. 

 

34. ábra: Transzformátor vizsgálata kisfeszültségű oldalról 
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5. fejezet -  Kiálló pólusú szinkron 
gép vizsgálata 

1.  A mérés tárgya 

Kiálló pólusú szinkron gép működése, a hálózatra kapcsolás feltételei. Generátor és motor üzem, hatásos és 

meddő teljesítmény áramlás szabályozása. Üresjárási és rövidzárási jelleggörbe felvétele, áram-vektordiagram 

és „V”-görbe meghatározása. 

2.  A mérés elméleti alapjai 

2.1.  A szinkron gép alkalmazási területe 

A hagyományos szinkron motorokat rendszerint nagy teljesítményű (P>100 kW) állandó fordulatszámú 

hajtásoknál alkalmazzák, pl. szivattyúk, dugattyús kompresszorok, malmok hajtásainál. Az áramirányítós 

szinkron motoros hajtással fordulatszám szabályozást, állandó nyomatékkal történő indítást is megvalósítanak. 

Az állandó mágneses szinkrongépek fő alkalmazási területe a szerszámgépek és robotok szervohajtásaiban van. 

A szinkron generátorokat erőművi vagy segédüzemi illetve tartalék forrásokban villamos energia termelésre 

hasznáják. 

A szinkron gép állórésze általában 3 fázisú, forgórésze hengeres (állandó légrésű) vagy kiálló pólusú (változó 

légrésű). 

2.2.  A szinkron gép működése 

Az állórész által létrehozott forgó mágneses tér pólusrendszerével kapcsolódik a for-górész gerjesztő tekercse 

(vagy a forgórészre rögzített állandó mágnes) által létrehozott pólusrendszer. A hálózatról táplált szinkron gép 

egyetlen fordulatszámon az állórész mező fordulatszámával megegyező ún. szinkron fordulatszámon 

üzemképes. Ebből következik, hogy a szinkron gép nem tud indulni. A generátort a hajtó gép - pl. erőművekben 

a turbina - forgatja névleges fordulatra, a motort kalickával indukciós motorként vagy a tápláló inverter nulláról 

növekvő frekvenciájával kell a szinkron fordulat közelébe juttatni. A szinkron fordulat elérésekor mind a 

generátort, mind a motort megfelelő módon kell a hálózatra kapcsolni, szinkronizálni kell. 

2.3.  A hálózatra kapcsolás feltételei 

A hajtó gép a generátort szinkron fordulatra hozza, majd a hálózat feszültségének és a gép kapocsfeszültségének 

illesztése után lehet a gépet a hálózatra kapcsolni, amikor a szinkron gép és a hálózat fázisfeszültségeinek 

szinuszgörbéi egybe esnek, vagyis a hálózati- és a gépoldalon megegyezik a feszültség 

- a fázissorrendje, 

- a frekvenciája, 

- a nagysága, 

- a fázishelyzete. 

A hálózatra kapcsolás feltételeinek ellenúrzésére az SzB szinkronizáló berendezés szolgál. 

3.  A mérés ismertetése 

3.1.  A vizsgált hajtás fő építőelemei 

1. Sz        SGH 75 G4, EVIG gyártmányú, kiálló pólusú szinkron generátor, 12 kVA, 400/231 V, 17,6 A, 

1500/min, az állórész csillagkapcsolású. Gerjesztés: 38 V, 15 A 
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2. G         EDP 24 04, EVIG gyártmányú külső gerjesztésű egyenáramú generátor (gerjesztő gép), 0,6 kW, 40 

V, 15 A, külső gerjesztés: 220 V, 0,25 A 

3. E         EDH 56 L4, EVIG gyártmányú vegyes gerjesztésű egyenáramú generátor, 10 kW, 220 V, 45 A, 

1450/min, külső gerjesztés: 220 V, 0,95 A 

4. S        ORISTROB DD-201 típusú stroboszkóp 

5. SzB        szinkronizáló berendezés 

6. A1        ampermérő, 3 mA ... 15 A 

7. A2        ampermérő, 60 mA ... 6 A 

8.  A3        alapműszer, 60 mV/5 mA, hozzá tartozó sönttel 10, 20, 50 A 

9. A4        ampermérő, 2,5-5 A 

10. Wl, W2        wattmérő, 2,5-5 A, 75-150-300-450-600 V 

11. ÁV        áramváltó, 12,5-25-50 A/5 A 

12. V1        voltmérő, 150-300-450-600 V 

13. V2        voltmérő, 120-240-600 V 

14. RSz        tolóellenállás, 8 , 25 V, 7,6 A (Sz gerjesztő körében) 

3.2. A mérés menete 

A szinkron gép motoros és generátoros üzemállapotát egyaránt vizsgálni kívánjuk. Ennek érdekében alakítottuk 

ki az 35. ábrán látható rendszert. Az egyenáramú gép energiaellátását végző SzÁ Szabályozott áramirányító 4/4-

es üzemre alkalmas. 

A szinkron gép forgórészének és a gerjesztő gép kapcsainak bekötését a 2., a mérőhelyen kialakított elrendezés 

teljes kapcsolási vázlatát a 36. ábrán tüntettük fel. 

A vizsgált gép kiálló pólusú, a mérési feladatok egyszerűsítése érdekében azonban általában úgy tekintjük, 

mintha hengeres forgórészű lenne. (Ez a feltételezés az üzemi tartományban, különösen túlgerjesztett állapotban 

nem okoz számottevő hibát.) 

A mérőhelyen lévő gépcsoport indítása az E egyenáramú géppel történik (l. 36. ábra). 
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35. ábra: Elvi áramköri vázlat 

 

36. ábra: A mérés kapcsolási rajza 

A gépcsoport fordulatszáma az E gép kapocsfeszültségének változtatásával állítható. A kívánt (szinkron) 

fordulatszám elérését a G gerjesztő gép tengelyére ékelt tárcsa és a hálózati frekvenciáról vezérelt stroboszkóp 

segítségével állapíthatjuk meg. A szinkron fordulatszám 10 %-os környezetében a fordulatszámot az SzB 
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szinkronizáló berendezésen (37. ábra) elhelyezett - 3-jelű - rezgőnyelves frekvenciamérő segítségével is 

meghatározhatjuk, ha SzB-t feszültség alá helyezzük és a szinkron gépet gerjesztjük. 

A szinkron gép gerjesztő áramát a G gerjesztő gép gerjesztő körét ellátó GSz gerjesztés szabályozó tápegység 

segítségével állíthatjuk be. 

 

37. ábra: A szinkronizáló berendezés előlapja és oldalnézete 
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38. ábra: A szinkronizáló berendezés kapcsolási rajza 

A hálózat is és a szinkron gép is jó közelítéssel szimmetrikusnak tekinthető, ezért a teljesítményeket – 

áramváltó beiktatásával – egy-wattmérős módszerrel mérjük. A hatásos teljesítményt a W fázisban mérjük, a 

W2 wattmérő áramtekercse W fázis körébe, feszültség tekercse a W fázisra és a kivezetett csillagpontra van 

kötve. A meddő teljesítmény méréséhez a W1 wattmérő áramtekercsét szintén a W fázis körébe, feszültség 

tekercsét pedig az U-V vonali feszültségre kötjük. Ügyeljünk az ily módon mért teljesítmények háromfázisú 

teljesítményekké való átszámítására (a műszerállandó meghatározására)! 

A szinkron gép hálózatra kapcsolását az SzB szinkronizáló berendezés segítségével végezzük el. 

A berendezés a 3x400 V-os hálózat bekapcsolásával helyezhető feszültség alá. 

A szinkron gép (U-V-W-0) és a hálózat (R-S-T-0) bekötése az oldalnézeti képen látható. 

SzB 38. ábrán látható kapcsolási rajza szerint az 1-jelű voltmérő a gép és a hálózat feszültségének különbségét 

(UH-UG) méri. A 3-jelű, 2 mérőműves rezgőnyelves frekvenciamérő mutatja a gép és a hálózat feszültségének 

frekvenciáját. A 9-jelű kapcsolóval választhatjuk ki, hogy a 2- és a 4-jelű műszer a gép UG vagy a hálózat UH 

feszültségét mérje ill. fázissorrendjét mutassa. Ha a szinkronizálás minden feltétele teljesül, a gép és a hálózat 

kapcsait a 6-jelű nyomógomb benyomásával kapcsolhatjuk össze. A szétkapcsolás a 7-jelű nyomógomb 

benyomásával történik. SzB 6-jelű nyomógombbal működtetett mágneskapcsolója csak a megfelelő fázisokat 

kapcsolja össze, a csillagpontokat nem. A csillagpontok összekötése az SzB oldallapján lévő kivezetések 

összekötésével végezhető el (feszültségmentes állapotban!). 
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3.3. A szinkron gép üresjárási és rövidzárási jelleggörbéjének 
felvétele 

Az üresjárási mérés elvégzéséhez a 36. ábrán látható kapcsolást nem kell módosítani. A mérést célszerű a 

névleges (szinkron) fordulatszámon elvégezni. A fordulatszám, ill. annak állandósága a stroboszkóp 

segítségével állapítható meg, ill. ellenőrizhető. A jelleggörbét a beállítandó legnagyobb gerjesztéstől lefelé, 

monoton csökkentve vegyük fel, így a hiszterézis görbe leszálló ágát határozzuk meg. 

A (szimmetrikus) rövidzárási mérésnél a gép kapcsait a szinkronizáló berendezésen köthetjük össze a 

legegyszerűbben. Ellentétben az üresjárási méréssel, a rövidzárási mérésnél sem a fordulatszám értéke, sem 

annak állandósága nem szoros követelmény. A rövidzárási áram ugyanis – állandó gerjesztő áram mellett – igen 

nagy fordulatszám ingadozások esetén is gyakorlatilag változatlan értékű. Ennek az oka az, hogy Xd(f)=j2πfLa 

a szinkronnál lényegesen kisebb fordulatszámok (frekvenciák) esetén is jóval nagyobb, mint R, így a rövidzárási 

áramot meghatározó  hányados gyakorlatilag állandó, mivel Up(f) maga is a fordulatszám ill. az 

állórész frekvencia lineáris függvénye. A szabvány a rövidzárási méréshez n≥0,2nn fordulatszám értéket ír elő. 

A mérést csökkenő gerjesztő árammal, felülről lefelé haladva végezzük el. A névlegesnél nagyobb árammal az 

armatúrakört tartósan ne terheljük! 

 

39. ábra: Az U0(Ig) és az Iz(Ig) görbe alakja 

3.4. A szinkron gép hálózatra kapcsolása (szinkronizálása) 

A szinkronizáló berendezésen elhelyezett műszerek segítségével ellenőrizzük a hálózatra kapcsolás valamennyi 

feltételének teljesülését. A fázissorrend eltérése esetén a gépcsoportot állítsuk le, és feszültségmentes állapotban 

végezzük el a szükséges módosítást! (Ügyeljünk arra, hogy a wattmérők bekötése a módosítást követően is 

helyes legyen!) A feltételek teljesülése esetén kapcsoljuk újra össze a gépet és a hálózatot. 

3.5. Hatásos és meddő teljesítmény szabályozás. A δ terhelési 
szög változásának vizsgálata 

A 36. ábrán látható kapcsolási vázlatot is elemezve vizsgáljuk meg, hogy hol és milyen módon kell beavatkozni 

a hatásos és a meddő teljesítmény nagyságának és előjelének megváltoztatása érdekében. Figyeljük meg, hogy 

az egyik teljesítményt változtatva változik-e és ha igen, milyen mértékben a másik teljesítmény! A 

stroboszkópot a hálózati frekvenciáról vezérelve kövessük nyomon a terhelési szög változását is. A mérés során 

ügyeljünk arra, hogy alulgerjesztett állapotban a szinkron gép üzeme labilissá válhat. 

3.6. Az áram-munkadiagram felvétele 

A mérésvezető által megadott Ig=áll. gerjesztő áram értékekkel vegyük fel legalább 5-5 pontban az 

áram -munkadiagram motoros és generátoros üzemállapoti szakaszát. Az armatúraáram vektorának végpontja 

az összetartozó P és Q értékekkel jelölhető ki. A diagram jellegét a 40. ábra mutatja. 
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40. ábra: Az áram-munkadiagram alakja 

3.7. A V-görbék felvétele 

A mérésvezető által megadott P=áll. hatásos teljesítmény értékekkel vegyük fel a szinkron gép V-görbéit 

motoros üzemállapotban. Törekedjünk a görbe minimumának – az adott teljesítményhez tartozó minimális 

armatúraáram értékének – pontos meghatározására. A mérés során folyamatosan ellenőrizzük a hatásos 

teljesítmény állandóságát. Ennél a mérési feladatnál is ügyeljünk arra, hogy alulgerjesztett állapotban az üzem 

labilissá válhat. A jelleggörbék menete a 41. ábrán látható. Az 1-jelű, szaggatott vonallal rajzolt görbe lenne a 

stabilitás határa, ha a gép hengeres forgórészű volna. A kiálló pólus (reluktancia nyomaték) miatt a valóságos 

(2) stabilitási határgörbe az (1) görbénél feljebb húzódik. 
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41. ábra: A szinkron gép V-görbéi 

3.8. P(δ) jelleggörbe felvétele 

A mérésvezető által megadott Ig = áll. gerjesztő áram érték(ek)kel vegyük fel a szinkron gép P hatásos 

teljesítményét a δ terhelési szög függvényében, motoros vagy generátoros üzemállapotban. Ne felejtsük el, hogy 

a gép négypólusú. Ügyeljünk arra is, hogy az armatúrát ne terheljük túl tartósan. Keressük meg a stabilitási 

határhoz tartozó terhelési szöget. Az armatúraáram gyors csökkentésével visszahozhatjuk a gépet a 

szinkronizmusba. Ha ezt nem sikerül elérni, a szinkronizáló berendezés oldalán elhelyezett kismegszakítók 

kioldanak, és így a gép leválasztódik a hálózatról. Szükség esetén a vészgomb benyomásával az egész 

mérőhelyet feszültségmentesíthetjük. A jelleggörbe menete a 42. ábrán látható. 
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42. ábra: A P hatásos teljesítmény a δ terhelési szög függvényében 

4. A mérés kiértékelése, jegyzőkönyv 

A jegyzőkönyv tartalmazza a mérés menetét, a kapott eredmények értékelését és az elvégzett számításokat: 

A kiértékeléshez lineáris skálájú milliméterpapír használata ajánlott. 

A mért értékek alapján rajzoljuk fel a jelleggörbéket (üresjárási és rövidzárási jelleggörbe, áram-munkadiagram, 

V-görbék, P(δ) jelleggörbe). Az áram-munkadiagram szokásos alakjához mindkét tengelyen azonos léptéket kell 

alkalmazni. 

Értelmezzük az egyes jelleggörbék menetét. 

5.  Ellenőrző kérdések 

1. Az elvi áramköri vázlat (35. ábra) szerint milyen az energiaáramlás iránya a felhasznált gépcsoportnál a 

szinkron gép motoros és generátoros üzemében? 

2. Hálózatra kapcsolás után mivel tudja befolyásolni a felhasznált gépcsoportnál az energiaáramlás irányát? 

3. Hálózatra kapcsolás után mivel tudja elérni, hogy a szinkron gép motoros vagy generátoros üzemben 

működjön? 

4. Mi az a pólusfeszültség, hogyan mérhető? 

5. Mikor beszélünk túlgerjesztett és mikor alulgerjesztett szinkron gépről? 

6. Hálózatra kapcsolás után mivel tudja elérni, hogy a szinkron gép alulgerjesztett vagy túlgerjesztett állapotban 

működjön? 

7. Hogyan éri el a gépcsoport áramlökés nélküli, finom indítását? 

8. Melyek a szinkron gép hálózatra kapcsolásának feltételei? 

9. A szinkron gép hálózatra kapcsolása előtt hogyan állítja be a frekvenciát és mivel ellenőrzi a frekvencia 

feltétel teljesülését? 

10. A szinkron gép hálózatra kapcsolása előtt hogyan állítja be a feszültséget és mivel ellenőrzi a feszültség 

feltétel teljesülését? 
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11. A szinkron gép hálózatra kapcsolása előtt mivel ellenőrzi a fázissorrend feltétel teljesülését? Mit tesz, 

ha ez a feltétel nem teljesül? 

12. A szinkron gép hálózatra kapcsolása előtt hogyan állítja be a feszültség fázishelyzetét és mivel 

ellenőrzi a fázishelyzet feltétel teljesülését? 

13. Egy-wattmérős módszer alkalmazása esetén hogyan kell bekötni a watt-mérőt hatásos teljesítmény 

méréséhez? A műszer által mutatott értékből hogyan értékből hogyan (mekkora műszerállandóval) számítja 

ki a 3 fázisú teljesítményt? 

14. Egy-wattmérős módszer alkalmazása esetén hogyan kell bekötni a watt-mérőt meddő teljesítmény 

méréséhez? A műszer által mutatott értékből hogyan (mekkora műszerállandóval) számítja ki a 3 fázisú 

teljesítményt? 

15. A szinkron gép üresjárási jelleggörbéjének felvételénél mit kell állandó értéken tartani és mit kell 

változtatni? A gépcsoport mely tagjainál avatkozik be? 

16. A szinkron gép rövidzárási jelleggörbéjének felvételénél milyen feltételt kell teljesíteni, mit kell 

változtatni? A gépcsoport mely tagjainál avatkozik be? 

17. A szinkron gép áram-munkadiagramjának felvételénél mit kell állandó értéken tartani és mit kell 

változtatni? A gépcsoport mely tagjainál avatkozik be? 

18. A szinkron gép V-görbéjének felvételénél mit kell állandó értéken tartani és mit kell változtatni? A 

gépcsoport mely tagjainál avatkozik be? 

19. Milyen sorrendben kell a gépcsoport egységeit bekapcsolni, (villamosan) összekapcsolni? 

20. Milyen beavatkozással változtatja a hatásos teljesítmény nagyságát és előjelét? 

21. Milyen beavatkozással változtatja a meddő teljesítmény nagyságát és előjelét? 

22. Milyen kapcsolat van a mért (geometriai) terhelési szög, a „villamos” terhelési szög és pólusszám 

között? 

23. Mitől és hogyan függ a külső gerjesztésű egyenáramú gép indukált feszültsége? 
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6. fejezet -  Frekvenciaváltós 
mezőorientált szabályozású 
aszinkronmotoros hajtás 

 

1. Az igényelt ismeretek kulcsszavai 

Aszinkron motor, feszültséginverter, impulzusszélesség moduláció (ISZM), mezőorientált szabályozás, Park-

vektorok 

2.  Bevezetés 

Napjaink új koncepciója az univerzális váltakozóáramú hajtás (UNIDRIVE). Ez azt jelenti, hogy ugyanaz az 

irányító egység képes aszinkron- és szinkron motorok irányítására, különféle szabályozási-vezérlési 

stratégiákkal. 

A frekvenciaváltós váltakozóáramú hajtások többségére igaz, hogy erősáramú körük gyakorlatilag ugyanaz: 

áramszabályozott ISZM feszültséginverter. Az áramszabályozásukhoz szükséges érzékelők és 

áramszabályozásuk is gyakorlatilag ugyanaz. A fölérendelt fordulatszám szabályozás mindkét esetben 

mezőorientált szabályozás, aminek a megvalósítása különbözik a kétféle motornál. Az irányító hardver pedig 

programozható, így a különbség a flexibilis szoftverben lesz. Megfelelő irányító programmal meg lehet hagyni a 

lehetőségét, hogy a felhasználó konfigurálhassa a rendszert: milyen motorral, milyen szabályozási struktúrával 

és módszerrel végezze a hajtásszabályozást. 

Ennek előnye a gyártó szempontjából az egyszeri fejlesztési költségben, nagyobb eladható darabszámban, a 

felhasználó szempontjából pedig több hajtás felhasználása esetén az egyszeri betanulásban, az egyféle tartalék 

alkatrész, tartalékhajtás raktározásában, egy szállítóval való kapcsolattartásban található. Ára természetesen egy 

kicsit magasabb lesz az univerzalitáshoz szükséges beépített konfigurálhatóság miatt. Másrészt egy univerzális 

egység mindig drágább, mint egy speciális, csak az adott feladathoz feltétlenül szükséges funkciókat tartalmazó 

egységnél. 

A hajtás a következő tulajdonságokkal rendelkezik: 

1. Választható működési módok: 
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2. Csatlakoztatható opcionális modulok a túl nagy redundancia elkerülésére. (több encoder feldolgozó, rezolver 

konverter, EMC szűrő, kommunikációs egységek, stb.) 

3. Csatlakoztatható opciós modulok az alkalmazás mégjobb illesztése érdekében (application modul, különféle 

buszokkal). 

4. Könnyen kezelhető programozói (konfigurációs) menüvezérelt és grafikus interface. 

A mérés célja egy UNIDRIVE-val irányított aszinkron motoros hajtás vizsgálata különféle szabályozási 

stratégiákkal. 

3.  A hajtás felépítése 

Az 43. ábrán látható. Adatai a következők: 
 

Típusjel: UNI 2401  

Névleges teljesítmény: 5,5 kW  

Névleges áram: 12 A  

Max. áram (60s): 18 A  

Bemenő feszültség: 3×380-480 V  

Bemenő frekvencia: 48-62 Hz  

4.  A hajtott motor 

Egy aszinkron motor, adatai a következők: 
 

Névleges teljesítmény: 5,5 kW  

Névleges feszültség: 3×380V  

Névleges áram: 13 A  

Névleges fordulatszám: 960/min  

5.  Alkalmazott műszerek 

SILEX TMI-02 nyomatékmérő a hajtás és a motor közé bekötve.Tektronix AM 503 árammérő-fej és erősítő a 

hálózati áram vizsgálatára.Tektronix 2246A oszcilloszkóp a Park-vektorok és az időfüggvények megfigyelésére. 

A motort terhelését a vele közös tengelyen lévő ellenállásra dolgozó egyenáramú mérlegdinamó gerjesztésével 

tudjuk változtatni. 

6.  A hajtás kezelése 

Az irányító egység az állítható paramétereket regiszterekben tárolja. A kezelés során ezek értékét kell 

megváltoztatni, ami alapvetően három féle módon történhet: 

FIGYELMEZTETÉS: A PARAMÉTER HATÁSÁNAK ISMERETE NÉLKÜL NE VÁLTOZTASSUK, 

MERT NEM MEGFELELŐ ÉRTÉKE A HAJTÁS TÖNKREMENETELÉHEZ IS VEZETHET!!! 
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Egy ilyen bonyolult irányító egységhez nagyon sok paramétert kell tudni állítani főként az üzembe helyezés 

(adott alkalmazáshoz való illesztés) során, de akár működés közben is. Az üzembe helyezés során beállítandó 

értékek nagy száma megkívánja az intelligens és felhasználóbarát kezelés biztosítását. Erre a célra egy személyi 

számítógépen futó grafikus kezelőprogramot (Unisoft) fejlesztettek ki, amely on-line módon tud kommunikálni 

a hajtás opcionális soros vonali modulján keresztül. A paraméterek on-line módon állíthatók, file-ba menthetők, 

onnan betölthetők velük a hajtásirányító felprogramozható. Változtatás esetén, ha a kapcsolat ONLINE-ra van 

állítva, a paraméter megváltoztatása azonnal érvényre is jut. Az irányítóegység mért és számolt értékei pedig a 

számítógép képernyőjén folyamatosan frissítődnek ONLINE állásban. A paraméterek 14 menüben tematikusan 

vannak rendezve, négy jegyű numerikus kóddal azonosítva (az első kettő a menü sorszáma). A kezelő 

programban a paraméterekről részletes leírás kérhető (DETAIL). A menük többségében a megjelenítés lehet 

grafikus (blokkvázlat szerű) vagy numerikus (táblázat). A 0. menüben a leggyakrabban használt paraméterek 

vannak összegyűjtve. Meghagyták a lehetőségét annak is, hogy a felhasználó maga gyűjtse össze a neki 

legfontosabb paramétereket (Custom). Példaként az analóg be- és kimenetek paramétereinek, 

hozzárendeléseinek megfelelő 7. menü grafikus hatásvázlata a 45. ábrán látható. Az összes menü paraméter-

listája és (amelyiknek van) grafikus reprezentációja a mérés helyén megtalálható. 

Működés közben egy ipari hajtásnál vagy bármely egyéb alkalmazásnál nem lenne célszerű egy ilyen 

számítógépet minden hajtáshoz hozzárendelni. Ezért lokális kezelési lehetőséget is biztosítani kell. A hajtás 

előlapján lévő minimális számú nyomógomb és kijelző ezt a célt szolgálja. Mivel a mérés során a számítógépes 

vezérlést fogjuk használni, a helyi kezelőszervek ismertetésétől eltekintünk. 

Sorkapcsokon keresztül egyes paraméterek (be és kimeneti jelek, analóg és digitális ki-bemenetek) közvetlenül 

és szemléletesen állíthatók és megfigyelhetők (ezeket kivezettük a kezelőlapra): 

7.  Bekapcsolás folyamata 

1. Dugalj: számítógép (Windows indítandó, a Control Techniques programcsoportban lévő Unisoft ikonra 

kattintva indul a program) 

2. Műszerek bekapcsolása. 

3. ENG, ELŐRE, HÁTRA legyen lekapcsolva. 

4. 3x380V a hajtás táplálására. 

5. 2x110V= a terhelőgép gerjesztéséhez. 

6. Paraméterek betöltése: Mivel a hajtást többféle szabályozási konfigurációban használjuk, előre elkészített 

paraméter file-ok találhatók a számítógép merevlemezén c:\unidrive\*.ctd útvonalon: 

7. Ezután a hajtás engedélyezhető (ENG), (nyílt hurkú szabályozás esetén RESET is kell), forgásirány 

kiválasztható (ELŐRE-HÁTRA), a potenciométerrel alapjel adható. Gyorsításnál és lassításnál a megadott 

rampával változtatja az alapjelet. Mindkét iránynál az alapjel túl gyors változtatása problémát okozhat. 

Gyorsításnál túláram keletkezhet. Lassításnál egyenköri túlfeszültség keletkezhet (főként terhelés nélkül és az 

ellenállásos fékezés használata nélkül). Hiba esetén a hajtás leáll (kifut). ENG lekapcsolandó, a hiba RESET-

tel törlendő, és utána a hajtás újraindítható, ha a hiba megszűnt. 

8. A paraméterek on-line állítása és a mért értékek on-line megfigyelése céljából a számítógépes program 

ONLINE üzembe kapcsolandó (OFFLINE-ra kattintva). A paraméter állításához a paraméterre kell kattintani 

és utána a változtatást (CHANGE) véghezvinni (ha a paraméter állítható, nem csak olvasható). ONLINE 

kapcsolat nélkül csak a számítógép memóriájában íródik át az érték! 

8. Mérési feladatok 

8.1. Paraméter állítások, a grafikus interface kezelése. 

8.2. A jellegzetes Park-vektor pályák és időfüggvények 
megfigyelése. 
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8.3. A hálózatból felvett fázisáram időfüggvényének vizsgálata. 

8.4. Aszinkron motor nyílt hurkú (fordulatszám visszacsatolás 
nélküli) vezérlése szlipkompenzációval (skalár szabályozás). 

1. A fordulatszám tartás ellenőrzése. 

2. A kompenzáció elrontásának hatása (pl. a motor névleges áramát tartalmazó paraméter ideiglenes 

megváltoztatása, 5. menü). 

3. A feszültség-frekvencia függvény felvétele (5. menüben mindkettő leolvasható). 

4. A kisfrekvenciás feszültség-emelés (boost) hatása és megváltoztatásának hatása (05.15, %-ban). 

5. A névleges feszültség kiadása over-modulációval (05.20 paraméter=1). A felharmonikus tartam változásának 

vizsgálata. Az áram megfigyelése. 

6. A kapcsolási frekvencia állítása (05.18 paraméter, fix értékekből választható, ld. DETAIL), az áramlüktetés 

vizsgálata. 

7. Ellenállásos fékezés használata. 

8. A motor áram Park-vektora d-q koordináta rendszerben. Kisfrekvencián, mezőgyengítésben és közbenső 

pontokban is. 

8.5.  Aszinkron motor nyílt hurkú vektor (sensorless 
mezőorientált) szabályozása 

1. Ekkor a fordulatszám jelet a mért áramokból és a kiadott feszültségből számolja a motormodell alapján. 

Ehhez a mágnesező áram és az állórész ellenállás ismeretére van szükség. Ezeket a hajtás képes megmérni a 

következőképpen: 

2. 05.12 paraméter 1-be állításával majd a hajtás engedélyezésével a mágnesező áramot megméri. Üresjárásban 

kell elvégezni, a hajtás automatikusan 50%-os fordulatra felfut, ha sikeres a mérés, 05.12 paraméter 0-ba 

visszaáll. (Ez a mérés lehet, hogy a névleges cosφ-t megváltoztatja). 

3. 05.14 paraméter 0 értéke esetén az ellenállást minden engedélyezésnél megméri (ELŐRE-HÁTRA 

felkapcsolásakor). 

4. Mindez együtt is lehetséges az COMISSIONING (üzembehelyező) képernyő AUTOTUNE gombjának 

megnyomásával és követve a képernyőn megjelenő utasításokat (szintén terheletlenül kell elvégezni, 

számítva arra, hogy a hajtás 50%-os fordulatra felfut). 

8.6.  Aszinkron motor zárt hurkú vektor (mezőorientált) 
szabályozása 

Ez egy közvetlen mezőorientált szabályozás, melynek hatásvázlata a 44. ábrán látható. 

1. A fordulatszám tartás ellenőrzése. 

2. A motor áram Park-vektora d-q koordináta rendszerben. 

3. A névleges feszültség kiadása over-modulációval (05.20 paraméter). 
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43. ábra. Az irányító egység felépítése 

 

44. ábra. A mezőorientált (vektor) szabályozás hatásvázlata.Jelölések: I – fordulatszám alapjel; A – áram 

visszacsatolójel képző; PI–PI szabályozó; P –ISZM inverter; ITORQ – Nyomatékképző áram; IMAG – 

mágnesező áram; D – deriválás; E – pozíció adó; F – fluxus alapjel 



 Frekvenciaváltós mezőorientált 

szabályozású aszinkronmotoros 

hajtás 

 

 54  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

45. ábra. A 7. menü grafikus hatásvázlata. 
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7. fejezet -  Kapcsolt reluktancia 
motoros hajtás vizsgálata 

1.  A mérés tárgya 

Igényes, nagy nyomatékú kapcsolt reluktancia motoros hajtás tervezésével és vezérlésével kapcsolatos 

problémák megismerése. A hajtás működésének, szabályozási tulajdonságainak megismerése egy angol 

gyártmányú hajtás segítségével. 

2.  A mérés elméleti alapjai 

2.1.  A kapcsolt reluktancia motorok felépítése 

A kapcsolt reluktancia motorok felépítés nagy hasonlóságot mutat a fogsokszorozás nélküli változó 

reluktanciájú léptetőmotorokkal. Mind az állórésze, mind a forgórésze kiálló fogakkal rendelkezik, tekercselés 

csak az állórészen található. A legegyszerűbb koncentrikus tekercseléssel ellátott villamos forgógép. Felépítését 

tekintve a legegyszerűbb, legolcsóbban előállítható villamos forgógépnek tekinthető. Rendkívül változatos mind 

a gépek, mind a táplálás kialakítása. Szimmetrikus felépítés esetén állandó mágnes nélküli gépnél a négy-

negyedes üzemhez legalább három fázisra van szükség. Ennek ellenére egy és kétfázisú kapcsolt reluktancia 

motoros hajtásokkal is lehet találkozni. Az igényes, sima nyomatékigényű alkalmazásokhoz négy, illetve 

hatfázisú motorokat használnak. 

2.2. A kapcsolt reluktancia motoros hajtások táplálása 

A kapcsolt reluktancia motoros hajtások a változó reluktanciájú léptetőmotorok léptetőmotoros üzemétől abban 

különböznek, hogy hasonlóan az állandó mágneses szinkron motoros hajtásoknál szokásos „illesztett” 

tápláláshoz, itt is a forgórész szöghelyzetéről kell a fázisáramok kialakulását vezérelni. Az áram nagyságát 

pedig a hajtás nyomatékigénye határozza meg. A léptetőmotoros üzemben ezzel szemben a fázisok közötti 

kommutációt a forgórész szöghelyzetétől függetlenül a felhasználói igényeknek megfelelő frekvenciával 

változtatjuk, az áram nagyságát pedig nem változtatjuk. A léptetőmotor forgórésze a nyomatékigénynek 

megfelelő szöghelyzetbe áll be. Ezért a léptetőmotoros üzem a legrosszabb hatásfokú üzemet jelenti. További 

jellemzője az, hogy hasonlóan az állandó feszültségű és frekvenciájú hálózatról táplált szinkron motoros 

hajtásokhoz, a léptetőmotoroknál is előfordulhat a léptetőmotoros üzemből, vagyis a „szinkron” üzemből való 

kiesés. Ez igényesebb mozgatási feladatok ellátásánál nem engedhető meg. 

A kapcsolt reluktancia motoros hajtások nagyon jó hatásfoka annak köszönhető, hogy olyan unipoláris táplálású 

szinkron gépes hajtásról van szó, ahol a forgórészen semmilyen tekercselés sem található. a működéshez nincs 

szükség áramra a gép forgórészében, a nyomaték iránya független a tápláló áram irányától. A nyomaték iránya 

attól függ, hogy a forgórész mely szöghelyzetében folynak a fázisáramok. Az unipoláris táplálás következtében 

a gép hiszterézis vesztesége is alacsonyabb a szokásos villamos gépekkel összevetve. Az állórész rézveszteség 

azáltal csökken, illetve csökkenthető, hogy a legegyszerűbb tekercseléssel rendelkező forgógépről van szó, a 

tekercselés hosszának túlnyomó többsége hozzájárul a nyomatékképzéshez, ellentétben a hagyományos 

szinkron, aszinkron és egyenáramú gépekkel, ahol a tekercsfej kialakítása jelentős mértékű járulékos rézhosszt 

eredményez, ami a gép méretnövekedésén kívül járulékos veszteségek forrása is. 

A kapcsolt reluktancia motoros hajtások megválasztásánál lényeges szempont a fázisszám. Szimmetrikus 

felépítésű gépet feltételezve a pozitív-, illetve negatív irányú nyomatékképzéshez fázisonként legfeljebb 

villamos 180 fokos szögtartomány áll rendelkezésre. Tehát maximálisan 50%-os arányban folyhat egy 

fázisáram. Több fázisú kapcsolt reluktancia motor esetében a fázisszám felének megfelelő számú fázisban 

folyhat egyidejűleg áram. Ezért kedvező a négy- illetve hatfázisú kialakítás, mivel ekkor folyamatosan két-, 

illetve három fázis árama hozza létre a nyomatékot, ami megkönnyíti a sima, lüktetésmentes nyomaték 

kialakítását. A mérés során egy háromfázisú kapcsolt reluktancia motor működésének megismerésére nyílik 

lehetőség. Háromfázisú gép esetén a leggyakrabban alkalmazott módszer szerint a fázisok közötti áramváltástól, 

vagyis a kommutációtól eltekintve egyidejűleg csak egy fázisban folyik az áram. Ilyen üzemállapothoz a 

legelterjedtebb aszimmetrikus félhíd kapcsoláshoz képest egyszerűbb elektronikus kapcsolás is használható. 

Ennél a megoldásnál a három fázis csillagba kapcsolt és az áramszabályozó a csillagpont kivezetett áramát 
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szabályozza. A fázisokhoz tartozó tranzisztorok jelölik ki az áramvezető fázist. A mérésben szereplő hajtás nem 

használja ki ezt az egyszerűsítési lehetőséget. 

A háromfázisú kapcsolt reluktancia motoros hajtásokra jellemző, hogy a gép tervezésénél a lineáris induktivitás-

szögelfordulás profil kialakítására törekednek, a motor nyomatékának kialakításakor az áram nagyságát 

valamint a be-és kikapcsolási szögeket módosítják. Nagyobb fordulatszámokon a nyomaték nagysága a 

feszültségkorlát miatt az áram alapjel változtatásával már kevésbé befolyásolható: ekkor a fő beavatkozási 

lehetőségként a be- és kikapcsolási szögek megválasztása használható. Ilyenkor a fázisáramok alakja is eltér az 

alacsonyabb fordulatszámokra jellemző jelalakoktól. 

3.  A mérés ismertetése 

3.1.  A vizsgált hajtás fő építőelemei 

1. SRM Kapcsolt reluktancia motor (SR 75 típusú): 

1. állórészen háromfázisú tekercseléssel: In=15 A, 6 foggal, 

2. forgórészen 8 fog, 

3. állórész/forgórész: 48/50 fogszámmal, 

4. Mn=48 Nm, Mmax=72 Nm, nmax=1500/min 

1. SRH az SRM tápegysége 

2. PA – Voltech gyártmányú teljesítmény-analizátor (PM 3000) 

3. EAG – Egyenáramú terhelőgép (mérleggép): 5 EMD 135/4 típusú Egyedi Kismotorgyár: 

1. Un=220 V, In=40 A, Pn=10 kW 

2. nn=1500 /min, 

3. k=0,716 m (a mérlegkar hossza), 

4. Ug=220 V. 

1. Ag – Deprez ampermérő Imh=3 A 

2. At – Deprez ampermérő 60 mV/0,6 mA (50 A/60 mV-os sönttel) 

3. HP – HP Oszcilloszkóp az áram jelalakok, és a Park vektor megjelenítésére 

4. F – Fordulatszám kijelző(az SRH-előlapján található) 

5. Rt –Terhelő-ellenállás: Un=380/220 V, Pmax=10 500 W 

6. Rg –Tolóellenállás: R=200 Ω, U=250 V 

7. Rf – Fékellenállás: R=8+8 Ω, U=250 V 

8. Av1, Av2, Av3– Az SRM hajtás motor körébe helyezett áramváltók, melyek az áramjelalak vizsgálatához 

szolgáltatják a jelet.(lásd a Parkvektorképző leírásánál) 100 A→15 V 

9. KAv – Lakatfogós áramváltó 

10. TD – Tachodinamó: U=25 V (n=1000/perc) 

11. Vt – Deprez voltmérő: Umh=6-12-30-60-120-300-600 V 
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46. ábra: A vizsgált hajtás felépítése 

3.2.  A kapcsolt reluktancia motoros hajtás tápegysége 

1. A hajtás kezelőszervei 

 

47. ábra: A hajtás kezelőszervei 

1. START: A hajtás vezérlésének, és a szabályozók engedélyezése induláskor, 

2. ELŐRE/HÁTRA: Forgásirány váltó kapcsoló, 

3. INCH: Minimális sebességű üzem bekapcsolása, 

4. ALAPJEL: A fordulatszám alapjel potenciométer (P), 

5. STOP: A hajtás üzemszerű megállítása, generátoros fékezéssel, 

6. VÉSZGOMB: Vészleállítás, 

7. RESET: Hiba miatti leállás, és a hibák megszüntetése utáni szoftver újraindítás. 

1. Az irányítópanelről állítható mennyiségek (csavarhúzóval állíthatók) 

1. A maximális és minimális sebesség, 

2. Az inch üzemállapot sebessége, 

3. A gyorsítás és fékezési korlát, 
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4. A fordulatszám-szabályozó P-, I- tagja, 

5. Motoros üzemű nyomatékkorlát, 

6. Generátoros üzem nyomatékkorlátja. 

1. Kijelzők 

1. LED-ek: 

2. Vizsgálójelek: 

1. A teljesítményelektronikai kapcsolás felépítése és működése 

 

48. ábra: A teljesítményelektronikai kapcsolás 

A tápegység egy háromfázisú diódás hídkapcsolású egyenirányítót (EI), egyenköri nagyfeszültségű 

kondenzátorokat(K), töltő és kisütő-ellenállásokat(R, Rk), A, B, C három fázis és generátoros féküzemi (BR) 

IGBT-s modulokat tartalmaz. 

A háromfázisú tápfeszültség bekapcsolása után az R töltőellenálláson, és az EI egyenirányítón keresztül a K 

egyenköri kondenzátorok feltöltődnek a kívánt feszültségre. Ezt követően, az R töltőellenállások rövidre 

záródnak. 

Amennyiben a tápfeszültség megszűnik, a K kondenzátor, az Rk kisütő-ellenállásokon keresztül rövidre 

záródik. A fázisokra kapcsolódó A, B, C IGBT-s modulok két tranzisztort és két diódát tartalmaznak. Ez a 

kapcsolás egyirányú áramvezetést tesz lehetővé, az SRM igényeinek megfelelően. A tranzisztorok bekapcsolása 

után pozitív feszültség jut a fázistekercsekre, kikapcsolásakor a diódák vezetnek, és így pedig ellenkező előjellel 

kapcsolják a feszültséget a fázistekercsekre. A nulla feszültség, a tranzisztor, és az ellenkező dióda együttes 

vezetésekor áll elő. 

A BR féküzemi IGBT feladata a generátoros üzemben visszatáplált energia felemésztése az Rf ellenálláson, 

mivel a diódás híd nem képes a hálózatba visszatáplálni azt. 

1. A hajtás szabályozásának blokkvázlata 

 

49. ábra: A hajtás szabályozási blokkvázlata 
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3.3. A hajtás üzembehelyezése 

1. Állítsuk 0-ra a P alapjel potenciométert. 

2. Kapcsoljuk be a 3×380 V-os hálózatot. 

3. Ellenőrizzük, hogy nincs-e valamilyen hibaüzenet, vagy a helytelen működésre utaló jel. Helyes működés 

esetén a ‘0’ felirat jelzi a készenléti állapotot az F kijelzőn. 

3.4. A hajtás kezelése 

1. Állítsuk be a kívánt forgásirányt, az ELŐRE/HÁTRA kapcsolóval. 

2. Indítsuk a hajtást a START gombbal. 

3. Állítsuk be a kívánt fordulatszámot a P potenciométerrel. 

4. Hiba esetén a VÉSZGOMB működtetésével lehet a hajtást letiltani. Újraindítás előtt a hiba elhárítását 

követően a RESET gombot kell működtetni. 

5. A hajtás üzemszerű leállítása a STOP gombbal történhet. 

6. Üzem közben a fordulatszám, illetve a forgásirány változtatása is megengedett, a P potenciométerrel, illetve 

az ELŐRE/HÁTRA kapcsolóval. 

3.5. A Voltech háromfázisú teljesítmény analizátor (PA) 
használata teljesítményméréshez 

1. Kapcsoljuk be a PA-t a POWER gombbal 

2. Állítsuk be a 3 fázisú 3 vezetékes mérést a 3 ⊘ 4W kapcsolóval 

3. Válasszuk ki a mennyiségek összegzett megjelenítését az Σ kapcsolóval. (pl. teljesítmény: W) 

4. Nyomjuk le az INTEGRATOR gombot a MENUS-ben. 

5. A megjelenő menüből válasszuk az <enable>-t a SELECT, ENTER kombinációval, majd a <trigger>-t és 

végül a <manual>-t. 

6. Ha a megfelelő munkapontot beállítottuk a terheléssel, nyomjuk meg a Whr gombot, az energia 

megjelenítéséhez. 

7. A START/RESET gombot kell megnyomni az integrálás elindításához. 

8. A kívánt idő után olvassuk le a kijelzőről az idő és az energia értékét. 

9. A STOP gombbal állítsuk le az integrálást. 

4.  Mérési feladatok 

4.1.  A kapcsolás áttekintése, az SRM hajtás működésének 
megismerése 

Ha minden üzemszerűen működik, akkor a gép elkezd forogni, valamint az F kijelzőn és a Vt voltmérőn 

megjelenik a fordulatszám jele, és a HP oszcilloszkópon látható lesz az áram jelalak. A vizsgálat folyamán 

növeljük az alapjelet a P potenciométerrel fokozatosan a kívánt fordulatszámig 

4.2.  Az áram jelalakok vizsgálata különböző terheléseken, és 
fordulatszámokon 
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Feladat a hálózati-, és a motor-tápláló áram-jelalakok megfigyelése és tendenciák megállapítása, az áram 

vezetési idő mérése %-ban, a mérésvezető által megadott fordulatszámokon, és terheléseken. Az áram Park-

vektorok felvétele ugyanezen munkapontokban. 

4.3.  Az áram Parkvektor vizsgálata 

Feladat az előző feladatban megadott munkapontokban az áram Parkvektorok felvétele, és az időfüggvényekkel 

történő összevetése. 

4.4.  A hajtás hatásfokának számítása 

A mérésvezető által megadott munkapontokban mérjük meg a VOLTECH teljesítmény analizátorral a hajtás 

hálózatból felvett teljesítményét. Pontos méréshez szűrt, átlagos teljesítményt határozunk meg. A hajtás által 

leadott teljesítmény a nyomaték és a szögsebesség szorzataként számítható. 

5.  Ellenőrző kérdések 

1. Milyen felépítésűek a kapcsolt reluktancia motorok? 

2. Miért nevezik ezeket a motorokat kapcsolt reluktancia motornak? 

3. Milyen szempontok szerint választaná meg a fázisszámot? 

4. Milyen szempontok szerint választaná meg az állórész-, illetve a forgórész fázisszámát? 

5. Milyen induktivitás-szögelfordulás profilt alakítana ki háromfázisú kapcsolt reluktancia motorra? 

6. Milyen vezérlést alkalmazna háromfázisú kapcsolt reluktancia motorra? 

7. Milyen elektronikus kapcsolások használhatók a háromfázisú kapcsolt reluktancia motoros hajtások 

táplálására? 

8. Milyen előnyei és milyen hátrányai vannak a kapcsolt reluktancia motoroknak? 

9. Az elektronika szempontjából hogyan értékelhetők a kapcsolt reluktancia motoros hajtások? 

10. Hol használhatnak kapcsolt reluktancia motoros hajtásokat? 

Gondolkodtató kérdések 

1. Hogyan működhet egy egyfázisú kapcsolt reluktancia motoros hajtás? 

2. Miért nem használnak a léptetőmotorokhoz hasonló fogsokszorozást a kapcsolt reluktancia motoros 

hajtásoknál? 

3. Hogyan hat a mágneses telítés a motor nyomatékára? 

4. Használható-e egy kapcsolt reluktancia motoros hajtás a mágneses telítés tartományában? 
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8. fejezet -  Fordulatszám 
szabályozott egyenáramú 
szervohajtás vizsgálata 

 

1.  A mérés tárgya 

Egy komplett gyári hajtás szabályozástechnikai tulajdonságainak és működési határjelleggörbéinek vizsgálata. 

Az egyenáramú szervohajtás egy állandómágneses egyenáramú szervomotorból és egy szervoerősítőből áll. Ez 

utóbbi magában foglalja a motort tápláló teljesítményelektronikai kapcsolást, a szabályozó és vezérlő köröket, 

valamint a hajtás tápegységét. 

2.  A mérés elméleti alapjai 

2.1.  Az egyenáramú szervomotorok jellemzői 

Az állandómágneses egyenáramú szervomotor (50. ábra) ub belső feszültsége az w szögsebességgel, m 

nyomatéka pedig az i árammal arányos: 

 

 

(8-1) 

ahol 

ub        a motor belső feszültsége, 

m        a nyomaték, 

KE        a feszültség tényező, megadása [Vs/rad] dimenzióban szokásos, 

KT        a nyomaték tényező, megadása [Nm/A] dimenzióban szokásos, 
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w        a szögsebesség, 

i        az áram. 

 

50. ábra: A vizsgált hajtás felépítése 

Állandómágneses gerjesztés esetén mindkét tényező gépállandó, mivel a motorfluxus állandó. A két gépállandó 

azonos dimenzióban kifejezve (ami a szokásos dimenzióknál teljesül) azonos számértékű. A motor w 

szögsebességét a mozgásegyenlet szabja meg: 

 

(8-2) 

ahol 

mt        a terhelő nyomaték, 

θ        a tehetetlenségi nyomaték. 

A motor i áramát, illetve az m nyomatékát az 

 

(8-3) 

feszültségegyenletből lehet meghatározni, 

ahol 

R        a motor armatúraköri ellenállása, 

L        a motor armatúraköri induktivitása. 

A motor állandósult állapotbeli egyenleteit felhasználva számítható a motor fordulatszám-nyomaték 

jelleggörbéje: 

 

(8-4) 

2.2.  A szervoerősítő jellemzői 

A szervoerősítő egy 4/4-es egyenáramú szaggató kapcsolás, amely három diszkrét feszültség kiadására képes: 

±Ue és 0. Ezek közötti nagyfrekvenciás (5-50 kHz) kapcsolgatással lehet a feszültség középértékét változtatni. 

Az egyenáramú szervohajtásoknál az állandó kapcsolási frekvenciájú impulzusszélesség modulációt (ISZM) 

szokás alkalmazni. Bipoláris üzemben +Ue és -Ue között kapcsolgatunk, unipoláris üzemben vagy +Ue és 0 

között vagy -Ue és 0 között kapcsolgatunk. Ennek megfelelően kétféle szaggató vezérlés terjedt el. 
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Ellenütemű vezérlés esetén a T1, T4 és a T2, T3 tranzisztor párokat együtt, egymáshoz képest negált jellel 

vezérlik. A kimenő feszültség bipoláris. Alternatív vezérlés esetén a T1, T4 és a T2, T3 tranzisztorokat váltakozva, 

félperiódusnyi eltolással kapcsolják. A kimenő feszültség unipoláris jellegű. A gyakorlatban inkább az alternatív 

vezérlést alkalmazzák, mert ugyanakkora középértékű egyenfeszültséghez kisebb hullámosság tartozik. 

2.3.  A szervohajtás szabályozása 

Az egyenáramú szervohajtásoknál leggyakrabban kaszkád felépítésű többhurkos szabályozási köröket 

alakítanak ki. A hajtás legegyszerűbb esetben akár egyetlen áram (nyomaték) szabályozással is rendelkezhet. 

Ilyen igény merülhet fel például robotok mozgatására használt szervohajtások esetében. A leggyakoribb a 

fordulatszám szabályozás alárendelt áramszabályozással. Igen elterjedt a pozíciószabályozási igény is, ahol a 

pozíciószabályozásnak alárendelt fordulatszám szabályozást valósítanak meg. Ilyenkor három szabályozási kör 

tervezésére van szükség. 

Az áramszabályozás megvalósítható hiszterézises áramszabályozóval is. A vizsgált hajtás egy fordulatszám 

szabályozott egyenáramú szervohajtás, amelynek áramszabályozása PI típusú szabályozót és ISZM modulátort 

tartalmaz. 

3.  A mérés ismertetése 

3.1.  A vizsgált hajtás fő építőelemei 

1. Állandómágneses egyenáramú szervomotor (EZG-703.0-101 típusú): 

1. tachométer dinamóval, ami 1000/min fordulatszámnál 9,56 V-ot ad, 

2. Mn=3 Nm, In=13 A, Imax=40 A, KT=0,24 Nm/A, Θ=0,00192 kgm2, nmax=2500/min, 

3. időállandók: Tv=3,3 ms, T1=19 ms. 

1. Tranzisztoros szervoerősítő az (CVT 012.3, EVIG-STROMAG típusú) 

1. üzeme: 4/4-es, vezérlési módja: alternatív, ISZM frekvenciája: 8,5 kHz, 

2. szabályozza a motor fordulatszámát, alárendelt áramszabályozású: ez látja el a motor kommutációs határ-

áram védelmét és az védelmét, ami a túlterhelés időtartamától függő áramkorlátozást valósít meg, 

3. mind az áram, mind a fordulatszám szabályozó analóg PI típusú, 

4. adatai: maximális feszültség középértéke: ±150 V, rövid idejű maximális áram: ±20 A, tartós 

terhelhetőséghez tartozó áram: ±12 A. 

1. A hajtás tápegysége 

Háromfázisú 3·380/3·110V-os leválasztó transzformátorról táplált diódás hídkapcsolás szűrőkondenzátorral és 

az egyenáramú tápforrás túlfeszültségét megakadályozó szabályozott ellenállásos fékkapcsolással. 

1. Terhelés 

A hajtás terhelését egy mérlegkarral ellátott örvényáramú fékberendezés biztosítja. A hajtás nyomatéka a 

mérlegkarra helyezett súlyok és az erőkar alapján számolható. 

1. Műszerek 

A motor fordulatszámának méréséhez V mérő, a motor áramának méréséhez A mérő áll rendelkezésre. A 

szervohajtás dinamikai tulajdonságainak vizsgálatához jelgenerátort és oszcilloszkópot használunk. 

3.2.  A hajtás üzembehelyezése, kezelése 

1. Kapcsoljuk be a 220 V, 50Hz-es és a 3·380 V, 50 Hz-es hálózatot. 
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2. A KI-BE kapcsoló BE állásával engedélyezzük a tranzisztorok vezérlését. 

3. Engedélyezzük a szabályozást. 

4. A poteciométerrel állítsuk be a megkívánt fordulatszám alapjelet. A jelgenerátor feliratú pontokra a 

jelgenerátor által előállított szinuszos-, négyszög-, és háromszögjelek kapcsolhatók, melyek a potenciométer 

által beállított értékre szuperponálódnak. 

5. Az áramkorlát potenciométerrel a tartós terhelhetőséghez tartózó áramkorlát állítható be. 

6. A kikapcsolás az előbbivel fordított sorrendű. 

4.  Mérési feladatok 

4.1.  A hajtás terhelési tulajdonságainak mérése 

Feladat a motor M-I jellegörbéjének meghatározása, a KT nyomatéktényező ellenőrzése három fordulatszám 

értéknél, a súrlódás hatásának szétválasztása. A mérés során az örvényáramú fékberendezés által kifejtett 

nyomatékot mérjük. 

4.2.  Az áramkorlátozás hatásának vizsgálata 

Feladat a szabályozott n-I jelleggörbe felvétele minimális és maximális áramkorlát beállítás mellett. 

4.3.  A fordulatszám és áram jelalakok vizsgálata különböző 
fordulatszám alapjelek mellett 

Feladat a fordulatszám alapjel alakhű követési feltételeinek megállapítása, a maximális fordulatszám változási 

sebesség (dn/dt) meghatározása minimális és maximális áramkorlát beállítása esetén. A vizsgálatokat különböző 

középértékű fordulatszám alapjelek mellett végezzük el. 

4.4.  A hajtás Bode diagramjának felvétele 

A hajtás frekvenciától függő átviteli tulajdonságainak vizsgálata érdekében vegyük fel a fordulatszám 

szabályozási kör Bode diagramját. A szabályozók beállításához a felnyitott kör Bode diagramjára van szükség. 

A mérés során viszont a zárt kör Bode diagramját határozzuk meg. Feladat az amplitúdó arány és a fázistolás 

mérése különböző frekvenciájú szinuszos alapjelre. A mérés során a fordulatszám alapjel középértéke 0 legyen. 

5.  Ellenőrző kérdések 

1. Mi jellemzi az egyenáramú szervomotorokat? 

2. Milyen előnyei és milyen hátrányai vannak az egyenáramú motoros szervohajtásoknak? 

3. Milyen egyenletekkel írható le egy egyenáramú motor? 

4. Milyen elektronikus kapcsolással táplálható egy egyenáramú szervomotor? 

5. Hogyan vezérelhető a motort tápláló elektronikus kapcsolás? 

6. Milyen eltéréseket lehet tapasztalni a bipoláris és az unipoláris táplálás esetén? 

7. Melyik esetben nagyobb az áram hullámossága? 

8. Hogyan határozható meg a mérési eredmények alapján a motor által leadott nyomaték? 

9. Miért a zárt fordulatszám szabályozási körre végezzük el a méréseket? 

10. Milyen kapcsolat áll fenn a fordulatszám szabályozási kör zárt és felnyitott körének Bode diagramja 

között? 
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Gondolkodtató kérdések 

1. Hogyan látható be az, hogy az egyenáramú motor nyomaték- és feszültségtényezője azonos dimenziójú? 

2. Mely fordulatszámokon maximális az áram hullámossága a bipoláris, illetve az unipoláris táplálás esetén? 

3. Közelítőleg mekkora az arány a kétféle vezérlési mód során ugyanakkora tranzisztor kapcsolási frekvencia 

mellett, maximális áramhullámosságnál? 

4. Négyszög alakú fordulatszám alapjel esetén a fordulatszám jel túllendülését tapasztalhatjuk. Hogyan vehető 

ez észre a Bode diagram vizsgálatakor? 
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9. fejezet -  Számítógépes 
szerszámgép vezérlő 

 

1.  A mérés tárgya 

A mérés célja egy CNC „Computerized Numerical Control” rendszerű szerszámgép vezérlő megismertetése. 

Noha a berendezés minden funkció ellátására képes, ami egy modern esztergapad működtetéséhez szükséges, a 

funkciók közül kiemeljük a két tengelyes szerszám mozgató, az ún. előtoló hajtások vezérlésének 

megismertetését. A két egyenáramú szervo hajtás feladata az esztergálási műveletben a szerszám mozgatása az 

x, illetve a z tengelyek irányában. A CNC vezérlő a hajtásokat együtt vezérli úgy, hogy a szerszám a kezelő által 

előírt pályán mozogjon, előírt sebességgel. A vezérlést szabadon mozgó motorokon tanulmányozhatjuk 

esztergapad nélkül. A berendezésbe ugyanolyan négynegyedes tranzisztoros egyenáramú szervohajtások vannak 

beépítve, mint amivel az előző mérésen megismerkedtünk. A főorsó hajtás csak szimulálva van, az egyéb segéd 

funkciókkal pedig, mint pl. a szerszám csere, szerszámkopás korrekció, stb. nem foglalkozunk. 

2.  A mérés elméleti alapjai 

2.1.  Az egyenáramú szervomotorok jellemzői 

Az állandómágneses egyenáramú szervomotor (51. ábra) ub belső feszültsége az w szögsebességgel, m 

nyomatéka pedig az i árammal arányos: 

 

(9-1) 

ahol 

ub        a motor belső feszültsége, 

m        a nyomaték, 

KE        a feszültség tényező, megadása [Vs/rad] dimenzióban szokásos, 

KT        a nyomaték tényező, megadása [Nm/A] dimenzióban szokásos, 
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w        a szögsebesség, 

i        az áram. 

 

51. ábra: A vizsgált hajtás felépítése 

Állandómágneses gerjesztés esetén mindkét tényező gépállandó, mivel a motorfluxus állandó. A két gépállandó 

azonos dimenzióban kifejezve (ami a szokásos dimenzióknál teljesül) azonos számértékű. A motor w 

szögsebességét a mozgásegyenlet szabja meg: 

 

(9-2) 

ahol 

mt        a terhelő nyomaték, 

θ        a tehetetlenségi nyomaték. 

A motor i áramát, illetve az m nyomatékát az 

 

(9-3) 

feszültségegyenletből lehet meghatározni, 

ahol 

R        a motor armatúraköri ellenállása, 

L        a motor armatúraköri induktivitása. 

A motor állandósult állapotbeli egyenleteit felhasználva számítható a motor fordulatszám-nyomaték 

jelleggörbéje: 

 

(9-4) 

2.2.  A szervoerősítő jellemzői 

A szervoerősítő egy 4/4-es egyenáramú szaggató kapcsolás, amely három diszkrét feszültség kiadására képes: 

±Ue és 0. Ezek közötti nagyfrekvenciás (5-50 kHz) kapcsolgatással lehet a feszültség középértékét változtatni. 

Az egyenáramú szervohajtásoknál az állandó kapcsolási frekvenciájú impulzusszélesség modulációt (ISZM) 

szokás alkalmazni. Bipoláris üzemben +Ue és -Ue között kapcsolgatunk, unipoláris üzemben vagy +Ue és 0 

között vagy -Ue és 0 között kapcsolgatunk. Ennek megfelelően kétféle szaggató vezérlés terjedt el. 
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Ellenütemű vezérlés esetén a T1, T4 és a T2, T3 tranzisztor párokat együtt, egymáshoz képest negált jellel 

vezérlik. A kimenő feszültség bipoláris. Alternatív vezérlés esetén a T1, T4 és a T2, T3 tranzisztorokat váltakozva, 

félperiódusnyi eltolással kapcsolják. A kimenő feszültség unipoláris jellegű. A gyakorlatban inkább az alternatív 

vezérlést alkalmazzák, mert ugyanakkora középértékű egyenfeszültséghez kisebb hullámosság tartozik. 

2.3.  A szervohajtás szabályozása 

Az egyenáramú szervohajtásoknál leggyakrabban kaszkád felépítésű többhurkos szabályozási köröket 

alakítanak ki. A hajtás legegyszerűbb esetben akár egyetlen áram (nyomaték) szabályozással is rendelkezhet. 

Ilyen igény merülhet fel például robotok mozgatására használt szervohajtások esetében. A leggyakoribb a 

fordulatszám szabályozás alárendelt áramszabályozással. Igen elterjedt a pozíciószabályozási igény is, ahol a 

pozíciószabályozásnak alárendelt fordulatszám szabályozást valósítanak meg. Ilyenkor három szabályozási kör 

tervezésére van szükség. 

Az áramszabályozás megvalósítható hiszterézises áramszabályozóval is. A vizsgált hajtás egy fordulatszám 

szabályozott egyenáramú szervohajtás, amelynek áramszabályozása PI típusú szabályozót és ISZM modulátort 

tartalmaz. 

3.  A mérés ismertetése 

3.1.  A vizsgált hajtás fő építőelemei 

1. NC 90 T típusú esztergagép vezérlő (NC-Technika Zrt.) 

A berendezés fő részei: 

1. 16 bites mikroprocesszoros CPU egység (I 80186 µP 8 MHz órajellel, 384 k UV EPROM és 128 k 

CMOSRAM memóriával), a motorok szabályozó és mérő rendszerét kiszolgáló áramkörökkel, 

2. PLC funkciókat ellátó, bővíthető INPUT-OUTPUT egység, 

3. külön mikroprocesszorról működő klaviatúra és monitor kezelő egység, soros vonalas adatátvitelt kezelő 

egység, 

4. tápegység. 

1. 2 darab állandómágneses egyenáramú szervomotor (EZG-703.0-105 típusú): 

1. tachométer dinamóval, ami 1000/min fordulatszámnál 9,6 V-ot ad, 

2. ANDIMIK-I-04/2500-D típusú 2500 impulzus/fordulat inkrementális szöghelyzet adóval, 

3. Mn=3 Nm, In=13 A, Imax=80 A, KT=0,24 Nm/A, Θ=0,00192 kgm2, nmax=2500/min, 

4. időállandók: Tv=3,3 ms, Tem=19 ms. 

1. 2 darab tranzisztoros szervoerősítő az (CVT 012.4, EVIG-STROMAG típusú) 

1. üzeme: 4/4-es, vezérlési módja: alternatív, ISZM frekvenciája: 8,5 kHz, 

2. szabályozza a motor fordulatszámát, alárendelt áramszabályozású: ez látja el a motor kommutációs határ-

áram védelmét és az védelmét, ami a túlterhelés időtartamától függő áramkorlátozást valósít meg, 

3. P150/90 típusú tápegységgel, a CNC vezérlővel közös szekrényben elhelyezve. 

1. Oszcilloszkóp a motorok áram és fordulatszám jeleinek vizsgálatához 

3.2.  A hajtás üzembehelyezése, kezelése 

1. Kapcsoljuk be a 220 V, 50 Hz-es és a 3·380 V, 50 Hz-es hálózatot. 
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2. Kapcsoljuk be a 3·380 V; 50 Hz-es hálózatot. 

3. Kapcsoljuk be a szekrény főkapcsolóját. Néhány perces öntesztelés után a képernyő O.K. jelzést ad és 

felveszi a SELECT állapotot, ahol a kívánt üzemmódok menürendszerben beállíthatók, a CNC 

programozható. 

4. A motorok bármilyen (Kézi, Auto vagy Teszt üzemű) mozgatása csak akkor lehetséges, ha: 

1. a Vészgomb nincs benyomva, 

2. az NC üzemkész LED világít, 

3. a MACHINE ON funkció a főmenűben aktívra, azaz „világosra” van állítva. Ettől kezdve a motorok 

vezérelhetők, illetve vezérlés nélkül álló állapotban is a szöghelyzet tartásához szükséges nyomatékot 

fejtenek ki. 

1. A programozás megkezdése előtt feltétlenül szükséges a Főorsó jobbra (M04) vagy balra (M03) indítása, 

mert esztergálási művelet enélkül nem létezik. 

2. Az üzemmódot, almenűt, funkciót a menüpontok mellett található funkció gombokkal lehet kiválasztani. 

Visszalapozni a legalsó, lapozó gombbal lehet a főmenű felé. A MACHINE ON bekapcsolása után villogó 

„R” hibajelzés van mindaddig, amíg az x0, z0 referencia pont kijelölés nem történt meg. 

3. A ZERO menüpontból háromféle referencia beállítás lehetséges: a FLOAT – a jelenlegi pozíció szerinti, a 

GRID – a legközelebbi 0-impulzus szerinti, a harmadik – végállás kapcsoló szerinti, ami nincs beépítve. A 

GRID-re pozícionálási eljárás: CYCLUS START után ±x, ±z gombok működtetése. 

4. A referencia pont kijelölése után a rendszer automatikusan a TOOL szerszám kiválasztás módra tér át, 

amelyet mi már nem tudunk használni, ezért vissza kell lapozni a főmenűbe. 

5. A MANUEL menüből a motorok kézzel mozgathatók a ±x vagy ±z gombokkal, változtatható 

fordulatszámmal. Az alap fordulatszám értelmezés: 100·F (ford/perc), ahol F a programozott m/min 

dimenziójú vektoros eltolási sebesség. A beállított érték az alsó fokozat kapcsolóval %-osan módosítható. Az 

1, 0.1 és 0.01 funkció-gomb aktivizálásával az elmozdulás inkrementális lesz: z irányban ±1, ±0,1 vagy 

±0,01 mm elmozdulást okoz, miközben a „z” motor egy teljes körülfordulása 10 mm-nek felel meg. Az „x” 

motor egy körülfordulása 20 mm-nek felel meg, ha átmérős értelmezés van beállítva. 

6. A MANUEL menüből MPGX és MPGZ-vel lehet követő üzemmódot is létrehozni, az alapjelet ilyenkor a 

KÉZIKERÉK adja. 

7. Szintén a MANUEL menüben próbálhatók ki egyedüli „mondatokkal” meghatározott programozási feladatok 

is. 

8. Az EDIT szerkesztő módban PROGR almenűben lehet hosszabb programot szerkeszteni. A képernyőn az 

aktuális programtár LY jelű programja látható, ahol Y egy négyjegyű szám. Ez CLEAR-rel törölhető, vagy 

DIR-rel a háttértárba menthető, onnan számszerint előhívható. A fix tárba égetett 8-10 kész program 

LOADPROM-mal hívható be az aktuális tárba. 

9. Az EDIT módban lehet a rendszer paramétereit beírni (PARAM), illetve a PLC funkciókat programozni 

(INTERF), illetve külső eszközre írt programot kezelni (CASETT, RS232). 

10. Az EDIT szerkesztő módból kilépve a COMPILE fordítás következik, ami csak jól megírt programot 

fogad el, különben hibát jelez. 

11. A TEST módban lehet a programot tesztelni, lépésenként vagy próbafuttatással. A GRAPH 

üzemmódban a program x, z síkon ábrázolható az ajánlott „NORMAL”-ással ábrázolva, vagy tetszés szerinti 

részleteket kinagyítva. 

12. Az AUTO mód a program „éles” futtatása „CYCLUS START”-tal. A futás ellenőrzése lehet GRAPH 

vagy ALPHA módban, azaz grafikus ábrázolásban vagy szövegesen program mondatonként. A futás 

leállítása a „CYCLUS STOP”-pal vagy a programba írt feltételes utasítással lehet (P3). 
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4.  Mérési feladatok 

4.1.  A szerszámgép hajtásvezérlési feladatok megismerése 

4.2.  A mozgások megfigyelése oszcilloszkópon 

Feladat az egyes mondattípusoknak megfelelő mozgások megfigyelése oszcilloszkópon. Az oszcilloszkópon 

megjeleníthető mindkét tengelyt mozgató motor árama és fordulatszáma, mellyel ellenőrizhető az adott 

példamondatra a mozgás sebessége, illetve gyorsulása. Az áramlépték: 10 A: 10 V, fordulatszám lépték: 1000 

ford/perc: 9,6 V). 

4.3.  Pályaszámítás 

Feladat egy a mérésvezető által előírt pálya tervezése, számítása. 

4.4.  Pályaprogramozás 

Feladat a tervezett pálya beprogramozása és tesztelés TEST üzemmódban. 

4.5.  Pályakövetés vizsgálata 

Feladat a pályakövetés vizsgálata AUTO módban. Ehhez a CNC vezérlő memória oszcilloszkóp funkciója 

használható. 

5.  Ellenőrző kérdések 

1. Mi jellemzi az egyenáramú szervomotorokat? 

2. Milyen előnyei és milyen hátrányai vannak az egyenáramú motoros szervohajtásoknak? 

3. Milyen egyenletekkel írható le egy egyenáramú motor? 

4. Milyen elektronikus kapcsolással táplálható egy egyenáramú szervomotor? 

5. Hogyan vezérelhető a motort tápláló elektronikus kapcsolás? 

6. Milyen eltéréseket lehet tapasztalni a bipoláris és az unipoláris táplálás esetén? 

7. Melyik esetben nagyobb az áram hullámossága? 

8. Hogyan határozható meg a mérési eredmények alapján a motor által leadott nyomaték? 

Gondolkodtató kérdések 

1. Hogyan látható be az, hogy az egyenáramú motor nyomaték- és feszültségtényezője azonos dimenziójú? 

2. Mely fordulatszámokon maximális az áram hullámossága a bipoláris, illetve az unipoláris táplálás esetén? 

3. Közelítőleg mekkora az arány a kétféle vezérlési mód során ugyanakkora tranzisztor kapcsolási frekvencia 

mellett, maximális áramhullámosságnál? 
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