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1. fejezet - Teljesítményáramlás 
vizsgálata számítógépen: 
nagyfeszültségű hosszú távvezeték 
üzeme 

1. Bevezetés 

Magyarországon az átviteli hálózatot döntő mértékben 400 kV-os szabadvezetékek alkotják. Ezek a 

távvezetékek játszanak fő szerepet a határkeresztező villamos energia szállítások megvalósulásában, jellemzően 

ezekre a távvezetékekre kapcsolódnak a nagy (100 MW feletti) beépített teljesítményű erőművek és ezek a 

vezetékek szállítják a villamos energiát a fogyasztói súlypontokban létesített 400/120 kV-os állomásokba. 

 

2. A mérés célja 

A mérés célja nagyfeszültségű (esetünkben 400 kV-os), viszonylag nagy távolságot áthidaló (esetünkben 

200 km) „egy vezetékes átviteli rendszer” számítógépi szimulációs vizsgálatokhoz történő leképezése, 

paraméterezése, különböző, három fázisúan szimmetrikus üzemállapotok szimulációja teljesítményáramlás 

számítással, az eredmények alapján a távvezeték üzemi viszonyainak elemzése, értékelése, jellemző 

mennyiségek diagramokban történő ábrázolása, kézi becslő számítások jóságának megítélése. 

3. A mérés elméleti alapjai 

3.1. Teljesítmény-átvitel nagyfeszültségű szabadvezetéken 
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A nagyfeszültségű szabadvezetékek soros impedanciájában a reaktancia dominál, az r/x viszony jellemzően 0,1, 

vagy ennél kisebb érték. A hosszú (100 km, vagy afölötti) vezetékek söntimpedanciája a teljesítmény-átvitel 

szempontjából nem hagyható figyelmen kívül. A söntimpedancia valós része, amely a szigetelők szivárgási 

áramát, ill. a korona jelenséget veszi figyelembe, analitikusan nem, vagy csak igen nehézkesen kezelhető, értéke 

a reaktív részhez képest nagy, a teljesítmény-átvitel szempontjából végtelennek szokás tekinteni. A 

söntimpedancia így tisztán képzetes, a vezeték kapacitásaiból adódó kapacitív reaktancia. Az egységnyi 

vezetékhosszra értelmezett fajlagos soros és sönt impedanciák a szokásos mértékegységekkel: z=r+jx Ω/km és 

z’=-jx’ MΩkm. Fontos, hogy a vezeték hosszának növelése az eredő soros impedanciát növeli, Z=zxl, az eredő 

söntimpedanciát az elemi söntimpedanciák párhuzamos kapcsolódása révén csökkenti: Z’=z’/l. Térelméleti 

számítások, megfontolások alapján, a részletek mellőzésével a hosszegységre számított pozitív sorrendű soros 

impedancia: 

 

ahol: 

r a fázisvezető sodrony (sodronyokból képzett köteg) váltakozó áramú Ω-os ellenállása (W/km), 

GMD a fázisvezetők kölcsönös fázistávolsága (m), 

GMR a fázisvezető (köteg) mágneses tér szempontjából egyenértékű sugara (m). 

A távvezeték hosszegységre számított pozitív sorrendű söntimpedanciája: 

 

ahol GMR a fázisvezető (köteg) villamos tér szempontjából egyenértékű sugara (m). 

A távvezeték úgy modellezhető, hogy minden elemi Δt vezeték szakaszhoz z×Δl soros és z’/Δl sönt impedanciát 

rendelünk és ezeket az ún. távíró egyenletek megoldásával a teljes l hosszra összegezzük. 

A távvezeték S tápoldali feszültsége és árama az R fogadó oldali feszültség és áram függvényében: 

 

 

A képletekben 

 

a terjedési együttható, 

 

a vezeték hullámimpedanciája. 

Veszteségmentes (r=0) esetben a terjedési együttható tisztán képzetes: 

 

a hullámimpedancia pedig tisztán valós: 

 

A teljesítmény-átvitel speciális esete, ha az R pontnál a feszültség és az áram aránya a Zo hullámimpedanciával 

egyezik meg, 
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ekkor 

 

 

Veszteségmentes esetet feltételezve 

 

és így a vezeték S és R oldalán a feszültség és az áram abszolút értéke azonos, az S oldali feszültség és áram η·l 

nagyságú szöggel fordul el pozitív irányban az R oldali értékekhez képest. A hullámimpedancia valós értéke 

következtében UR és IR, valamint US és IS azonos fázisú, a vezetéken szállított teljesítmény: 

 

az ún. természetes teljesítmény. A természetes teljesítmény átvitele esetén a távvezeték meddőteljesítmény 

egyensúlyban üzemel, mivel 

 

vagyis 

 

tehát a vezeték soros reaktanciája által fogyasztott QL=I2·XL meddőteljesítmény azonos a vezeték söntkapcitása 

által termelt 

 

ún. töltőteljesítménnyel. 

Belátható, hogy P<Pt teljesítmény átvitele esetén QL<QC, tehát a távvezeték eredőben meddőteljesítményt 

termel, P>Pt átvitele esetén QL>QC, így a vezeték eredőben meddőteljesítményt fogyaszt. 

Az US feszültségfazor UR-hez képesti szögelfordulásának és a vezeték töltőteljesítményének becslésére az alábbi 

megfontolások és összefüggések alkalmazhatók. 

A képletek összevetésével írható, hogy 

 

ahonnan 

 

és számértéke közel 1 (nagyfeszültségű szabadvezetékekre az oszlopképtől, a vezető sodrony 

keresztmetszetétől, ill. a fázisvezetők kötegelésétől függően 0,88-0,97 közötti érték). 

Feltételezve, hogy az r/x<0,1 és US≈UR=Un (a vezeték névleges feszültsége), írható, hogy z=jx és z’=-jx’, az l 

hosszúságú vezetéken átvitt teljesítmény pedig: 

 

ahol US és UR feszültségfazorok közötti szögkülönbség és figyelembe vettük, hogy δ<30° esetén sin(δ)≈δ 

(radián). 
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A hullámellenállás a fenti közelítésekkel: 

 

és a természetes teljesítmény: 

 

Az U S  és U R  közötti szögkülönbség: 

 

figyelembe véve, hogy 

 

jó közelítésssel: 

 

vagyis a természetes teljesítmény átviteléhez 100 km-enként kb. 6 fokos szögnyitás tartozik. 

A fenti közelítésekkel a távvezeték kapacitív töltőteljesítménye is becsülhető: 

 

tehát jó közelítéssel : 

 

vagyis 100 km vezeték töltőteljesítménye közelítőleg a természetes teljesítmény 10%-a. 

3.2. Szabadvezetéki meddőteljesítmény áramlás közelítő 
meghatározása 

Meddőteljesítmény termelésnek (előállításnak) nevezzük a túlgerjesztett generátor és a kapacitás által leadott, 

meddőteljesítmény nyelésnek (fogyasztásnak) nevezzük az alulgerjesztett generátor és az induktivitás által 

felvett meddőteljesítményt. A valamely hálózati elemen áramló S=P+jQ teljesítményhez a hatásos teljesítmény 

áramlási irányát alapul véve a meddőteljesítmény akkor lesz pozitív, ha az áram késik a feszültséghez képest. 

A nagyfeszültségű vezetékek QVEZ meddőteljesítmény egyenlege (az ω·L·I2 fogyasztás, ill. az ω·C·u2 termelés 

eredője) lényegében a forgalmazott hatásos teljesítménytől függ, mert valamely vezeték a természetes 

teljesítményénél kisebb hatásos teljesítmény szállításánál meddőteljesítmény termelőként (QVEZ<0), ellenkező 

esetben meddőteljesítmény fogyasztóként (QVEZ>0) viselkedik. Ez az adottság tehát a rendszerterhelési állapot, 

illetve az egyes vezetékekre jutó teljesítményáramlás függvénye és feszültségszabályozással csak kis mértékben 

befolyásolható. Az így keletkező meddőteljesítmény felesleg, ill. hiány azonban általában nem egyenletes 

eloszlású, és feszültségszintenként, hálózati térségenként eltérő módon és mértékben jelentkezhet. A 

meddőfelesleg feszültséget növelő, a hiány feszültséget csökkentő hatással jár együtt a nem szabályozott 

feszültségű gyűjtősínekre vonatkozóan. 

Egy nagyfeszültségű vezetékhez (amelyre R/X<<1) fizikai megfontolások alapján a vezetéki 

meddőteljesítmény-áramlást három, az alábbiakban kifejtett QVEZ, QΔU és QRP komponens összegeként adhatjuk 

-szállítás, a 

végponti feszültségekre vonatkozóan legyen UK>UL. 
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 irányú meddőteljesítmény-

áramlást az alábbi, jó közelítésnek mondható formulával írhatjuk le: 

 

 

A Q VEZ  komponens: 

Egy nagyfeszültségű vezeték Q VEZ =Q L -Q C szerint értelmezett meddőteljesítmény egyenlege a K és L 

végpontok U= (U K +U L )/2 átlagos potenciáljának, a szállított P hatásos teljesítménynek, a teljes hosszra 

vonatkozó XL soros induktív és XC kapacitív reaktanciáknak az ismeretében (feltételezve, hogy a soros QL 

veszteségben a P átvitel a domináns) az alábbiak szerinti közelítéssel írható fel: 

 

Az Un névleges feszültségű vezeték Pt természetes teljesítménye a vezeték XL és XC paraméterével kifejezve: 

 

Ha a szállított teljesítmény a Pt természetes teljesítménnyel, az átlagos feszültség az Un értékkel egyenlő, vagyis 

ha P=Pt és U=Un, akkor QL=QC=QCn. A névlegestől eltérő U feszültségre vonatkozó QC töltőteljesítményt az Un 

névleges értékhez tartozó QCn teljesítménnyel kifejezve: 

 

Képezzük a terhelés jellemzésére a p= P/P t , 

a végpontok átlagfeszültségére az u=U/Un 

arányt. Ezzel QVEZ az alábbi alakra hozható: 

 

Általában az U≈Un (u≈1) és a P<Pt (p<1) szállítás a jellemző, így a fenti alakú kifejezés azt jelzi, hogy a 

vezetéken eredőben a töltőteljesítmény lesz túlsúlyban, de a többlet mértéke a szállított teljesítménytől függ. 

(Például, ha P/Pt<0,3 és U=Un, akkor a soros veszteség a töltőteljesítmény 10%-a alatti érték lesz.) A vezetéki 

végpontokon ki- (illetve be-) áramló meddőteljesítmények egyik komponensét a QVEZ adja, és ez a komponens a 

két végpontra nézve azonos mértékű: ha P<Pt, akkor az eredő többlet meddőteljesítmény a két végponton fele-

fele arányban áramlik kifelé (P>Pt esetén a hiány befelé). 

A Q ΔU  komponens: 

A végpontok közötti ΔU=UK-UL potenciálkülönbség UK>UL esetén a vezeték „soros ágán” egy K-ból L irányába 

történő meddőteljesítmény szállítást okoz (UK<UL esetén az áramlás fordított irányú), amely közelítőleg az 

alábbi formában írható fel: 

 

A Q RP  komponens: Az azonos végponti potenciálok, vagyis az UK=UL kialakulásának az a vonzata, hogy a 

vezeték soros R ellenállásán fellépő R×(P/U) ún. hosszirányú potenciálesést semlegesítenie kell egy, a P-t 

vételező oldaltól a P-t adó oldal felé történő, QRP meddőteljesítmény- áramlási komponensnek, amely a soros 

ágra felírható feszültségesés ΔU=0 esetére az R·(P/U)=XL·(QRP/U) alapján fejezhető ki, vagyis: 
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(A QRP például egy R/XL=0,1 paraméterű vezetékhez P=100 MW szállításonként 10 Mvar ellenirányú 

komponenst eredményez.) 

Adott R-L-C paraméterű vezetéken a meddőteljesítmény-áramlás QRP komponense független a vezeték hosszától 

és gyakorlatilag a potenciáloktól is, ezen komponens értékét lényegében a szállított P teljesítmény határozza 

meg. A QΔU komponens független a P áramlástól, egyenesen arányos a végpontok közötti ΔU 

potenciálkülönbséggel és fordítva arányos a vezeték hosszával. 

 

1.1.ábra A meddőteljesítmény áramlás komponensei nagyfeszültségű távvezetéken, ha a P<P t 

irányú és UK>UL 

4. Feladatok a felkészüléshez 

A laboratóriumi foglalkozást  az 1.3 A mérés elméleti alapjai fejezetben szereplő ismeretek birtokában lehet 

sikeresen elvégezni. Az előzetes felkészültséget a foglalkozás elején minden résztvevőnél ellenőrizzük. 

 

1-1. táblázat (az r, xL C pozitív sorrendű paraméterek) 

Az egy időpontban mérő hallgatók mindegyikének más adatsorral (1-1 táblázat) kell dolgoznia (mérőpárok 

esetében a választandó vezetéktípust a hirdetőtáblán - nevekhez rendelve - megadjuk). 

A mérésre való felkészülés során (otthon) az 1-1. táblázatból mindenki kiválasztja a rá vonatkozó adatsort. 

A kiválasztott vezeték táblázatbeli paramétereivel a korábban ismertetett becslő képletek segítségével meg kell 

határozni: 

a k konstans értékét, 

a hullámellenállást és a természetes teljesítményt, feltéve, hogy U S = U R = 400 kV, 
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a töltőteljesítményt és a szögfordulást l= 200 km vezetékhosszra és 

 

nagyságú teljesítményátvitelre. 

A kapott eredményeket a mérés megkezdése előtt – kérésre – be kell mutatni. 

A vizsgálatokat számítógépen kell elvégezni a Tanszéken rendelkezésre álló, PQUD nevű load-flow 

programmal. A program használatát és a kötött formátumú adatbemenetek kitöltését a mérés során ismertetjük. 

Az eredmények rögzítéséhez szükséges táblázatokat a mérésen kiosztjuk. A vizsgált hálózat egyvonalas sémája: 

 

5. Alkalmazandó eszközök 

BME VIK VET VM csoport számítógépes laboratóriuma, és a csoport által fejlesztett szimulációs 

szoftverkörnyezet. (V1 épület, 2. em., számítógépterem, Egry József utca 18.) 

6. Mérési feladatok 

Minden hallgató önállóan végzi el a mérési feladatokat és önállóan készít jegyzőkönyvet. 

A mérési feladatok és a mérési jegyzőkönyv kötelező tartalma az alábbiak szerinti sorrendben. 

 1. A választott vezeték paraméterei, a mérés előtt elvégzett becslő számítások eredményei. (az otthoni 

számítások eredményeinek megbeszélése) 

1.1 a vezeték megnevezése, fajlagos paraméterei (az 1.1 táblázat szerint) 

1.2 k tényező, 

1.3 Ro hullámellenállás, 

1.4 Pt természetes teljesítmény 

1.5 Qc töltőteljesítmény a teljes hosszra 

1.6 δ szögelfordulás  átvitel mellett 

(Megjegyzés: az 1.2 – 1.6 számítások „képlet – behelyettesítés- eredmény” formában.) 

 2.  Üresjárási állapotok 

2.1 R végen kikapcsolt vezeték, US=400 kV 

2.1a U profil a hossz mentén S ponttól az R pontig 

         2.1b S és R pontnál a vezetéken áramló meddőteljesítmények 

2.2 Mindkét végen bekapcsolt vezeték, PR=0, US=UR=400 kV, Rvez=0 

2.2a U profil a hossz mentén S ponttól az R pontig 

2.2b S és R pontnál a vezetéken áramló meddőteljesítmények 
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 3.  P= P t  természetes teljesítmény átvitele 

6.1. 

6.1.1. 3.1 US=UR=400 kV és ehhez R=0 majd R=Rvez paraméterekkel. 

3.1  US= UR = 400 kV és ehhez  R=0 majd R= R vez  paraméterekkel. 

3.1a R=0, S és R pontnál a vezetéken áramló meddőteljesítmények, magyarázattal 

3.1b R= R vez , S és R pontnál a vezetéken áramló meddőteljesítmények, magyarázattal 

3.1c Feszültségprofil R=0 esethez 

3.2 US=410 kV, UR=390 kV és ehhez R=0 majd R=Rvez paraméterekkel. 

3.2a R=0, S és R pontnál a vezetéken áramló meddőteljesítmények, magyarázattal 

3.2b R=Rvez , S és R pontnál a vezetéken áramló meddőteljesítmények, magyarázattal 

3.2c Feszültségprofil R=0 esethez 

 4.  P= 0,5 · P t ,  P= P t ,  P= 1,5 · P t ,   P= 0,9 · S t  teljesítmények átvitele: 

US=410 kV, UR=390 kV, R=Rvez 

A vonatkozó táblázat kitöltése a mérés során 

A vezeték mentén U, δ és tgφ=Q/P profil ábrázolása megfelelően léptékezve, 

számítógépes technikával, vagy kézzel, mm papíron. 

4,1·P=0,5·Pt, 4,2·P=Pt, 4,3·P=1,5·Pt, 4,4·P=0,9·S termikus 

 5.  Távvezeték meddőteljesítmény-áramlás jellemzői 

US=410 kV, UR=390 kV, R=Rvez 

P=0,5·Pt, P=Pt, P=1,5·Pt esetekre 

A becslő képletekkel elvégzett számítások: Qvez/2, QΔU, QRP, QSbecs, QRbecs 

(képlet – behelyettesítés – eredmény formában) 

Számítógépi vizsgálat eredményei: QSszám, QRszám 

A vonatkozó táblázat kitöltése 

 6.  A mérés során rögzített számítási eredményekkel kitöltött táblázatok 

A Mérési jegyzőkönyvhöz kötelezően beadandó a mérés során kitöltött eredmény-táblázatok. 

7. Ellenőrző kérdések 

1. Értelmezze egy háromfázisú váltakozó áramú távvezeték hullámimpedanciáját (karakterisztikus 

impedanciáját) és a természetes teljesítményét. 

2. Ideális (veszteségmentes) távvezetéket feltételezve mutassa be a hullámellenállás, a természetes teljesítmény, 

a végponti feszültség fazorok közötti fázisszög különbség (vezeték menti szögfordulás) és a töltőteljesítmény 

becslésére szolgáló összefüggéseket. 

3. Adja meg a távvezeték láncparaméteres egyenletét, fizikailag (elvi mérést feltételezve) értelmezze az A és B 

vezetékállandókat. 
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4. Mutassa be a távvezeték egyenértékű, koncentrált elemű P helyettesítését. Adja meg a koncentrált elemű 

helyettesítő impedanciák kifejezését az ún. névleges (hossz-arányos) P modellhez. 

5. Rajzoljon fazorábrákat a távvezeték koncentrált elemű P modell felhasználásával a következő 

üzemállapotokra: 

6. A távvezeték fogadó (R) oldalán: 

A fazorábrák minimális tartalma: feszültség és áram fazor a távvezeték két végpontján, továbbá a helyettesítő 

koncentrált impedanciák áramai és feszültségei, az ábrázolt mennyiségek közötti összefüggések egyértelmű 

megadásával. 

1. Értelmezze a távvezeték meddőteljesítmény egyenlegét, a meddőteljesítmény áramlások közelítő 

meghatározására alkalmas QVEZ, QΔU és QRP komponenseket. 
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2. fejezet - Szinkrongenerátor 
elektromechanikai lengései; 
lengéscsillapítás 

1. Bevezetés 

Az ENTSO-E villamosenergia-rendszerben minden 50 MW-os, vagy annál nagyobb teljesítményű erőművi 

blokknak rendelkeznie kell lengéscsillapító berendezéssel: Power System Stabilizer–rel (PSS). A jelen 

laboratóriumi gyakorlat egy olyan blokk stacioner és tranziens folyamatainak a vizsgálatára irányul, amelybe be 

van építve a PSS. Az elmúlt évek, és a jelen tapasztalatai is azt mutatják, hogy a hallgatók felkészültsége nem 

elegendő ahhoz, hogy a mérést önállóan elvégezzék annak ellenére, hogy ez egy számon kérő, nem pedig 

bemutató laboratóriumi gyakorlat. Ezért a következő módszert alkalmazzuk: leírjuk a laboratóriumi gyakorlat 

egyes lépéseit, majd "A mérés elméleti alapjai" című fejezetben közlünk a jelenségek fizikai hátterének a 

megértéséhez szükséges olyan információkat, amelyek a „Villamosenergia–rendszer üzeme és irányítása” c. 

tantárgyban nem szerepelnek. 

2. A mérés célja 

A mérés célja annak bemutatása, hogy mekkora mértékben csillapíthatók a generátor aktív (hatásos) villamos 

teljesítmény és kapocsfeszültség lengései a PSS működés hatására annak elkerülésével, hogy a 

meddőteljesítmény lengések nagymértékben növekedjenek. 

3. A mérés elméleti alapjai 

3.1.  Lengések a villamosenergia-rendszerben 

Normál, állandósult állapotban a szinkronjáró energiarendszer minden egyes szinkrongenerátorának 

forgórészére teljesül, hogy az azt hajtó mechanikai (turbina) és az állórészben keletkező és a forgórészt fékező 

villamos teljesítmény egymással egyensúlyt tart. Elektromechanikai lengés akkor keletkezik, ha ez a 

teljesítményegyensúly megbomlik, ennek okozója legtöbb esetben a villamos teljesítmény (ugrásszerű) 

megváltozása. A teljesítmény-különbség megjelenésének pillanatában a forgó tengelyre ható szöggyorsulás lép 

fel, amelynek nagysága a teljesítménykülönbségtől és az adott forgó tömeg tehetetlenségétől (perdületétől) függ. 

A szöggyorsulás - előjelétől függően - pozitív, ill. negatív szögsebesség-változást okoz az adott generátor 

forgórészén, aminek következtében változik a forgórészek egymáshoz viszonyított szöghelyzete, ezáltal a 

hálózati teljesítmény-eloszlás. A változások ellen hat az egyes generátorok Ps szinkronozó teljesítménye 

(értelmezését a későbbiekben adjuk meg), ami a lengéseket megelőzően érvényes kiinduló üzemállapotban a 

termelt villamos teljesítmény, a gerjesztettség mértéke és az energiarendszer többi generátorához viszonyított 

szöghelyzet függvénye. Amennyiben a szinkron üzemet fenntartó szinkronizáló hatás erősebb, mint a változást 

inicializáló hatás, elektromechanikai lengések indulnak, azaz az egyes generátorok teljesítménye (állórész 

árama, kapocsfeszültsége), szögsebessége és szöge egy középérték körül lengeni kezd. A lengések középértéke 

a folyamat során változhat. A lengés kezdeti amplitúdója az azt kiváltó teljesítménykülönbségtől függ, a ν 

lengési frekvencia lényegében a Ps szinkronozó teljesítmény és a forgó tömeg T perdületének függvénye. A 

villamos csillapító hatások elhanyagolásával: 

 

a képletben a Ps (v.e.*rad)-ban, a T pedig (v.e.*s2/rad)-ban helyettesítendő. Szokásos hálózati feltételek és 

gépnagyság (perdület) figyelembe vételével egy szinkrongép saját lengési frekvenciája 3-7 rad/s (0,5-1,1 Hz) 

tartományba esik, azaz az elektromechanikai lengések periódusideje 0,9-2 sec közötti, jellemzően 1 másodperc 

körüli érték. Tágabb értelemben az elektromechanikai lengésekhez sorolhatók a gépegység tengelyének ún. 

torziós lengései, ill. a nagy együttműködő rendszereket összekötő vezetékeken kialakuló ún. rendszerközi 

lengések. A generátor forgórészének tömege és az egyes turbinaházak (nagy-, közép-, ill. kisnyomású fokozat) 

forgó tömegei közös tengelyen, tengelykapcsolóval összekötve üzemelnek. A turbina-generátor egység 
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forgórésze tehát nem homogén. Állandó terhelés esetén a közös forgórész egy előfeszített torziós rugónak 

tekinthető, amely terhelésváltozáskor rezgésbe jön. A torziós lengések jellemző frekvenciatartománya 10-20 Hz 

közötti, jellemzően 15 Hz. A rendszerközi lengések forrása ugyancsak a teljesítmény-eloszlás megváltozása, 

periódusidejük igen széles tartományban, jellemzően 3 - 15 másodperc között van, tehát igen „lassúak”. A 

rendszerközi lengések részletes analízise bonyolult feladat, mértékükre tapasztalati összefüggéseket is szokás 

megadni, alakulásukra – lassúságuk következtében – a turbinák primer teljesítményszabályozása is befolyással 

lehet. Az elektromechanikai lengések jellemző frekvenciáit és periódusidőit a következőkben foglaljuk össze: 

 

A villamosenergia-rendszer normál üzemének alapfeltétele a generátorok szinkronjárása, vagyis a szinkron 

stabilitás megléte. Az üzem akkor tekinthető stabilnak, ha az egymással összekötött csomópontokon, ill. 

rendszerrészekben – időbeli átlagot tekintve - azonos a hálózati frekvencia, továbbá az energiarendszer 

erőműveiben üzemelő szinkrongenerátorok forgórészei – ugyancsak időbeli átlagot tekintve – a 

rendszerfrekvenciának megfelelő szögsebességgel (fordulatszámmal) forognak. Szigorúan véve az 

energiarendszer soha nincs állandósult állapotban (fogyasztók kapcsolódnak ki / be, tervezett, ill. terven kívüli 

kapcsolásokat hajtanak végre). Azok a folyamatok, amelyek nem okoznak jelentős, a szinkrongenerátorok 

üzemállapotát érintő hirtelen teljesítmény-átrendeződéseket, hanem a rendszer terhelésének lassú, 

tendenciaszerű változását eredményezik, úgy tekinthetők, hogy állandósult állapotok sorozatán keresztül 

következnek be. Felléphetnek a rendszer egyes pontjain ún. „kis változásokat” okozó, esetenként ciklikusan 

ismétlődő hatások, amelyek egyes generátorok üzemi munkapontja körül okoznak kis amplitúdójú lengéseket. A 

hálózati hibák (zárlatok, azok hárítása, nagy teljesítményt szállító vezeték, vagy transzformátor kapcsolása), ill. 

gépkikapcsolás általában jelentős, hirtelen teljesítmény-átrendeződést okoznak, hatásukra a szinkronjáró 

rendszerben elektromechanikai lengésekkel járó átmeneti (tranziens) állapot alakul ki. Instabilitás léphet fel a 

villamosenergia-rendszerben, ha - egyes csomópontokon a feszültségtartó képesség elégtelenné válik, ill. a 

csomópontok közötti átvivő képesség határát elérő átviteli kényszer alakul ki, - a szabályozók dinamikai 

tulajdonságai - helytelen beállítás miatt - gerjedő lengéseket okoznak, - a gépegység(ek) forgórészében akkora 

kinetikus energia-többlet halmozódik fel valamilyen zavarás okozta fordulatszám növekedés következtében, 

amely a kialakuló elektromechanikai lengés folyamán nem tud kiegyensúlyozódni. 

A stabilitás „erőssége” ellenőrzésének, ill. a stabilitás megbomlását kiérő folyamatok megismerésének és 

elemzésének eszköze a stabilitásvizsgálat. A villamosenergia-rendszer stabilitásvizsgálatán a szinkron üzem 

fennmaradása feltételeinek, üzemállapot-változásokkal szembeni ellenálló képessége mértékének elemzését 

értjük. A VER (pontosabban a generátorok) szinkron üzemét veszélyeztető változások és azok hatásának 

vizsgálatára szolgáló eszközök, módszerek fő jellegzetességei az alábbi táblázat szerint csoportosíthatók: 
 

Változások jellege, típusa Változásokkal szembeni 

ellenálló képesség 

mértékének jellemzője 

Vizsgálati eszköz Vizsgálati módszer 

A) Kismértékű, lassú, 

tendencia-szerű 
Statikus átvivő képesség 

határától való távolság 
Statikus rendszermodellen 

végzett load-flow számítás 
Üzemállapot-nehezítés, 

kontingencia analízis; 
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B) Kismértékű, 

elektromechanikai 

lengéseket okozó 

Elektromechanikai 

lengések csillapodásának 

mértéke 

Munkapont körül 

linearizált dinamikus 

modellen alkalmazott, 

lineáris rendszerek 

stabilitásának elemzésére 

alkalmas eljárások 

Adott bemeneti ponton 

alkalmazott gerjesztő jel 

hatására kialakuló 

lengések elemzése 

C) Tetszőleges mértékű, 

ugrásszerű, több eseményt 

tartalmazó 

Dinamikus átvivő 

képesség határától való 

távolság, dinamikus 

stabilitási tartalékok, 

elektromechanikai 

lengések csillapodásának 

mértéke, új stabil 

munkapont kialakulásának 

képessége 

a) Nemlineáris, dinamikus 

rendszermodellen végzett 

időbeli szimuláció. 

b) Közvetlen (időbeli 

szimulációt nem végző) 

stabilitásbecslő eljárások 

Nagymértékű 

üzemállapot-változások 

(zárlatok, kiesések, 

védelmi működések, 

kapcsolások) hatásának 

elemzése 

Az időbeliségében és jellegében eltérő folyamatok szinkron stabilitást befolyásoló hatásának vizsgálatára a 

következő klasszikus (hagyományos) kategóriák állíthatók fel: 

1. A statikus stabilitás vizsgálata. Célja annak megállapítása, hogy adott feltételekkel kialakítható-e stabil 

üzemállapot, az milyen mértékben közelíti meg a statikus szinkron stabilitás elvi határát, vagyis mekkora az 

adott állapot statikus stabilitási tartaléka. A vizsgálati módszer általában egy kiinduló állapothoz képesti 

„üzemállapot nehezítés”, ami betáplálás növeléssel, ill. átvivő képesség csökkentéssel idézhető elő. Mivel a 

statikus stabilitási határ megközelítésénél a folyamat időbeliségének nincs szerepe, a vizsgálatok eszköze 

általában teljesítményeloszlás-számítás (load-flow). 

2. A kislengéses stabilitás vizsgálata. Célja adott gépegység (gépcsoport) lengéscsillapító képességének 

meghatározása adott üzemi munkapont körüli kis amplitúdójú változások gerjesztésével. Lényeges a 

gépegység és szabályozóinak minél részletesebb leképezése. A vizsgálati módszer általában a nemlineáris 

rendszer munkapont körüli linearizálása, a lengéseket okozó gerjesztés nagyságát úgy kell megválasztani 

(csak olyan mértékű változások vizsgálhatók), hogy a linearizálás érvényes legyen. A vizsgálati eszköz 

bármely ismert, lineáris rendszerek stabilitásvizsgálatára alkalmas eljárás lehet. 

3. A tranziens stabilitás vizsgálata. Célja a szinkron járó rendszer robusztusságának, zavarásokkal szembeni 

ellenálló képességének meghatározása. A változások mértéke nincs korlátozva, a vizsgálatokhoz nemlineáris 

rendszermodell szükséges. A tranziens stabilitásvizsgálat módszere: adott kiinduló üzemállapotból 

bekövetkező különböző mértékű és időtartamú zavarások (hálózati hibák, kapcsolások) hatásának elemzése. 

A részletes vizsgálatok eszköze az időbeli szimuláció, amely ésszerű részletességgel képezi le a vizsgálandó 

energiarendszert. Hasznos lehet tranziens stabilitás-becslés alkalmazása, az ilyen becslő eljárások általában a 

folyamatok időbeliségét nem vizsgálják, a tranziens stabilitás fennmaradására (megszűnésére) adnak 

felvilágosítást. A becslő eljárások általában gyorsak, alkalmasak a részletesebben vizsgálandó esetek 

szelektálására a jóval nagyobb vizsgálati időigényű szimulációhoz. A jelenlegi gyakorlatban a tervezés, az 

üzem előkészítés (rövid távú – néhány napra előre tekintő - tervezés), ill. a valós idejű üzemirányítás 

fázisában jelentős a szerepe a villamosenergia-rendszer stabilitása ellenőrzésének. A nyitott villamosenergia-

piac működtetésének egyik feltétele a szabad átviteli kapacitások folyamatos ismerete, amely a mindenkori 

üzemállapot statikus stabilitási erősségének, ill. az átviteli utak terhelhetőségének meghatározásán alapul. Új 

rendszerelemek beépítését megelőzően, karbantartások, kikapcsolások tervezésekor, zárlatvédelmek, 

automatikák kialakításához szükséges a tranziens stabilitási erősség ismerete. A tranziens stabilitás elemzése 

történhet az energiarendszer modelljén végzett időbeli szimulációs vizsgálatokkal, vagy valamilyen 

közvetlen (algebrai egyenleteket kezelő, energia szemléletű) módszerrel. A közvetlen módszerek a 

szimulációnál pontatlanabbak, gyorsaságuk azonban alkalmassá teszi ezeket a sok vizsgálandó változat közül 

a tranziens stabilitási szempontból nem jelentős esetek kiszűrésére, a szimulációval megvizsgálandó esetek 

számának csökkentésére. A közvetlen módszerek általában a stabilitás erősségét jellemző indexek 

meghatározását végzik, ezek az indexek képezhetők az időbeli szimulációs számítás közben, ill. annak 

eredményeiből is, ezáltal elérhető, hogy az elvi elhanyagolásokat nem tartalmazó szimulációs eljárás 

eredményei könnyen áttekinthető formában jeleníthetők meg. Amennyiben a tranziens stabilitás erősségének 

valós idejű ismeretére van szükség az energiarendszer üzemeltetéséhez, szakértő rendszereket szokás 

alkalmazni, amelyek tudásbázisát sok esettanulmány alapján építik fel. 
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3.2.                   A vizsgált gerjesztő gép, gerjesztés szabályozó és 
PSS rendszer modellje 

A feladatok megoldásához felhasznált gerjesztés szabályozó struktúrát a 2.1. ábrán-, míg a PSS modellt a 2.2. 

ábrán adtuk meg. A gerjesztés szabályozó modellt azért rajzoltuk fel, mert igaz ugyan, hogy az [1] irodalmi 

hivatkozás számos gerjesztés szabályozó rendszert tárgyal, a jelenleginek a struktúrája azonban nem szerepel a 

munkánkhoz megfelelő részletességgel. A 2.1. ábra és 2.2. ábra jelölésében s: a Laplace operátor [1/sec]. A 

világon alkalmazott PSS-ek 95%-ának van „p” bemenete. Nem törvényszerű azonban, hogy csak ezt 

választhatjuk. Mi azonban a jelen laboratóriumi foglalkozás keretében feltételezzük, hogy a PSS-nek csak ez a 

bemenete működik. 

 

2.1. ábra: A GANZ cég SG- 413 sorozatjelű sztatikus gerjesztőjének szabályozástechnikai modellje Az ábrán: 

uREF: a kapocsfeszültség parancsolt értéke[v.e.], uPSS: a PSS kimenő jele[v.e.], u1d: a gerjesztő feszültség 

sztátorra redukált pillanatértéke [v.e.], i1d: a gerjesztő áram sztátorra redukált pillanatértéke [v.e.], ug: a 

kapocsfeszültség [v.e.], AU, AI: erősítési tényezők [1], TU, TI, Tm: időállandók [sec], Atr: 1,0 [v.e./v.e.] 

2.1. táblázat: A 2.1. ábrán adott gerjesztés szabályozó paraméterei 
 

 
Au=6 p.u./p.u. Tu=250 ms AI=22 p.u./p.u.  

TI=10 ms ild(min)=0,1 ild(max)=2,1 uld(max)=2,1  

uld(min)=-0,86 Kp=0-20 p.u.*  Tm=20 ms  
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2.2. ábra Az elsőrendű szabályozástechnikai elemekkel megvalósított „conventional structure” PSS 

blokksémája. 

A PSS paraméterek kiinduló értékei a GANZ gyár által beállított értékek: T f=0,05 sec, Tw=0,778 sec, 

T1=0,205 sec, T2=2,55 sec, T3=1 sec, T4=1 sec, Kp=1,0 v.e./v.e. 

3.3.                     A PSS hangolása; paraméterek meghatározása 
stacioner vizsgálat alapján 

A PSS hangolásánál az ABB filozófiájához hasonló módszert követünk (2.3. ábra). 

 

2.3. ábra. A PSS hangolásának filozófiáját szemléltető elvi ábra. φPP és φh: a ΔP és az Uh  fázisszöge, a 

referenciától mérve [rad].UREF: a kapocsfeszültség parancsolt értéke         [v.e.];Ug: a generátor 

kapocsfeszültsége [v.e.];UPSS: a PSS kimenő feszültsége [v.e.];ΔP: a generátor hatásos (aktív) villamos 

teljesítményének megváltozása [v.e.];Uh: a gerjesztés szabályozó bemenő jele (hibafeszültség) [v.e.], 

A vizsgálat folyamán a végtelen nagy teljesítményű hálózat feszültségének amplitúdóját változtatjuk a (2.1) 

egyenlet szerint. 

 

Ahol: 

A: a „zavaró” jel amplitúdója=0,01 [v.e.]; 

F: a „zavaró” jel frekvenciája [Hz] 0,1<F <2, 

Tehát ennek a mérésnek a folyamán: 

 

Ahol U∞0: az U∞(t) kezdeti értéke [v.e.]; más szavakkal: a fazor ábrában szereplő számérték. 
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A mérési feladat ezután a következő: beállítjuk az F értékét pl. 0,5 Hz-re. Leolvassuk a φPP és a φh fáziseltolás 

számértékét. Ha a PSS ezen a frekvencián a ΔP jelet–(φPP–φh)-vel forgatja el, és ezt a jelet a Σ pontra kapcsoljuk 

negatív előjellel, akkor az UZ hatását semlegesíthetjük. (Indoklás: az Uh lengéseit a ΔP hozza létre. Ha a Σ pontra 

sikerül –Uh jelet kapcsolnunk, akkor elvileg teljesen kiküszöbölhetjük a ΔP lengéseket a hangolási frekvencián.) 

Ha tehát tudunk olyan PSS-t konstruálni, amely a működési frekvencia tartományban ezt a fázisforgató hatást 

létrehozza, akkor a ΔP lengések amplitúdója nagymértékben csökkenthető. A PSS-től megkívánt fázisforgatás 

tehát: 

 

A mérés során nem határozzuk meg külön a φPP és φh értékét mivel a kettő különbségére van szükségünk. Ez 

pedig egy oszcilloszkópon leolvasható. Tehát: ha pl. ∆P a hangolási frekvencián siet az Uh feszültséghez képest, 

akkor a PSS-nek ugyanekkora fázis késést kell létrehoznia az optimális működéshez. 

4.                  A PSS által létrehozandó fázisforgatás 
meghatározása modellvizsgálattal 

Ezeket a modell vizsgálatokat a gyakorlatban azért végezzük el, mert össze kell hasonlítanunk a helyszíni 

méréssorozat és a modellvizsgálat eredményeit. Ha ezek nem egyeznek, akkor ki tudjuk javítani a modell 

esetleges hibáit. Ezután a modell alkalmas lesz olyan események vizsgálatára, amelyek a helyszíni mérések 

keretében nem állíthatók elő. Pl.: közeli 3F zárlatok okozta lengések. További lehetőség egy olyan vizsgálat 

sorozat elvégzése, amely a PSS paramétereinek optimális beállítását eredményezi. 

 

2.4. ábra: A PSS -től megkívánt fázisforgatás modellezett értékeinek szemléltetése (p bemenetű PSS 

alkalmazása esetén) 

Ennek az optimalizálásnak egy helyszíni mérés keretében történő végrehajtása szintén rendkívül hosszadalmas 

és költséges, tehát a modell vizsgálat előnyösebb. Ugyanezt az elvet alkalmazzuk akkor is, amikor a két kutató 

munkacsoport közös munkájának az eredményét vizsgáljuk. 

A PSS által létrehozandó fázisforgatásoknak egy koordináta rendszerben (a komplex számsíkon) való 

feltűntetése azért fontos, mert így szemmel is követhető a PSS hangolása. Ehhez az kell, hogy ugyanebben a 

koordináta rendszerben ábrázoljuk a vizsgált PSS Nyquist diagramját is. 

A 2.4. ábrán látható, hogy a zavaró jel frekvenciájának növekedésekor a PSS-től megkívánt fázisforgatás az 

óramutató járásával ellentétes - tehát a matematikai pozitív forgás irányban - növekszik. Ennek a ténynek akkor 

lesz jelentősége, amikor ugyanebben a koordináta rendszerben ábrázoljuk a PSS Nyquist diagramját. Az ugyanis 

éppen fordítva működik. Így azután egyetlen olyan frekvencia létezik ahol a PSS-től megkívánt és a ténylegesen 

megvalósított fázisforgatás azonos. A 2.4. ábrán látható, hogy egy adott frekvencián, a PSS-től megkívánt 
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fázisforgatást nem egy vonal, hanem egy sáv ábrázolja. Ennek oka az, hogy az xk külső reaktanciát változtattuk 

azok között a határok között amit az együttműködő nagy hálózat determinál. 

4.1.                     A PSS optimális lengés csillapító hatásának 
közelítése 

Esetünkben három olyan megkötés van, amelyet a feladat megoldása során be kell tartanunk: 

1. a PSS p  bemenetű; 

2. a meglévő PSS struktúrája nem változtatható; 

3. Az időállandók számértéke 0-10 sec között kell legyen. 

A célfüggvény: a hatásos-, a meddőteljesítmény- a kapocsfeszültség és a kapcson mért frekvencia lengések 

amplitúdójának a minimális értéken tartása a 0,1–15 Hz közötti frekvencia intervallumban; mind stacioner-, 

mind pedig tranziens üzemállapotban. Az eddigi vizsgálataink eredményei mutatják, hogy a fenti cél csak 

kompromisszumok árán közelíthető. A PSS-nek viszonylag nagy kimenőjelet kell adnia a hangolási 

frekvencián. A legfontosabb hangolási frekvencia a turbógenerátor-hálózat alkotta rendszer elektromechanikai 

sajátfrekvenciája. Megkísérelték a PSS-t ennél kisebb frekvenciájú lengésekre hangolni, ezek a törekvések 

azonban nem jártak sikerrel a 6.2. ábrán adott struktúrával, mivel ebben az esetben a meddőteljesítmény 

lengések amplitúdója nőtt meg. A PSS-től megkívánt- és a ténylegesen létrehozott fáziseltolások értékelésénél 

figyelembe vesszük azt a tapasztalati tényt, hogy a PSS csillapítja a hatásos villamos teljesítmény lengéseket, ha 

a PSS-től megkívánt- és a ténylegesen létrehozott fáziseltolások közötti különbség kisebb mint 900. 

5. Feladatok a felkészüléshez 

Felrajzolandó a vizsgált generátor - transzformátor - hálózat rendszerre vonatkozó fazor ábra. Az ábrán nem 

csak a fazorok irányát kell feltűntetni, hanem azokat helyesen kell méretezni. Forrás: „Villamosenergia-rendszer 

üzeme és irányítása” tantárgy, 4.1.4.2. és 5.1-2. fejezet (5.2-1 és 5.2-2 ábra). A fazor ábra felrajzolásához a 

kiinduló adatok: 

Pg: a generátor kapcsain mért háromfázisú wattos teljesítmény [MW], 

Qg: a generátor kapcsain mért háromfázisú meddőteljesítmény [MVAr], 

Ug: a generátor kapocsfeszültsége (vonali effektív érték) [kV], 

Fenti értékek minden hallgatónál különbözőek, és az alábbi módon számíthatók: 

 

 

 

Ahol: N egy mérőcsoporttól független szám, amelyet a hallgató a csoport beosztást tartalmazó táblázatban a 

neve mellett megtalál. 

xd: a generátor „d”- irányú szinkron reaktanciájának telített értéke [200%], 

xd’: a generátor tranziens reaktanciája [20%], 

Sg: a generátor névleges látszólagos teljesítménye=259 MVA, 

Ug: a generátor névleges kapocsfeszültsége (vonali effektív érték)=15,75 kV, 

Str: a blokk transzformátor (set up) 3fázisú névleges látszólagos teljesítménye=250 MVA 

U1/U2: a transzformátor névleges feszültség áttétele=15,75/400 kV/kV, 
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εr: a transzformátor %-os rövidzárási feszültsége=12%, 

xV: a távvezeték hosszegységre eső reaktanciája (egy vezeték)=0,4 Ω/km, 

l: a vezetékek hossza=100 km, 

Sz: a távvezetékek hálózati oldali végpontján mérhető szimmetrikus háromfázisú zárlati teljesítmény=9000 

MVA. A generátor, a transzformátor, a távvezeték és a hálózatra vonatkozó adatok minden hallgatónál 

azonosak. 

Minden hallgató felrajzolja a fazor ábrát és azt magával hozza a gyakorlatra. Ez jogosítja fel a laboratóriumi 

gyakorlaton való részvételre. 

Egy mérési lépésről a következőre akkor szabad áttérni, ha a jegyzőkönyv addig elkészült részét a mérésvezető 

látta, és a következő munkafolyamatot a mérésvezető oktatóval megbeszélték. A mérés vezető oktató írásbeli 

megjegyzései szintén a jegyzőkönyvhöz tartoznak. Ennek alapján lehet megítélni a csoport munkájára adható 

érdemjegyet. A mérőcsoport munkáját két munkacsoportban végzi, de közös jegyzőkönyvet ad be a gyakorlat 

végén. 

6. Alkalmazandó eszközök 

BME VIK VET VM csoport számítógépes laboratóriuma, és Matlab Simulink szoftverkörnyezet. (V1 épület, 2. 

em., számítógépterem, Egry József utca 18.) 

7. Mérési feladatok 

Az (1) munkacsoport feladatai 

A szinkrongép működését leíró egyenleteket képezzük le a MATLAB programrendszer SIMULINK 

alrendszerével (2.1. ábra). Mivel az egységet olyan munkapontban vizsgáljuk, amelyben az állapotváltozók nem 

zérus értékűek, és a rendszer nagyszámú állandó paramétert is tartalmaz, ezeket az init_sg4_HALLG.m fájlban 

definiáltuk. Ezt a fájlt a szimuláció előtt futtatni kell. A szimulálandó modell úgy nyitható meg, hogy a 

MATLAB parancssorába beírjuk a modell nevét: 

szin_sg4_HALLG.mdl. Első lépésben a programot úgy futtatjuk le, hogy a zavaró jel(ek) amplitúdóját zérus-

értékűre állítjuk. Ekkor az egyes állapotváltozóknak a futtatás során vagy zérusnak, vagy állandó értékűnek kell 

lennie. Peremfeltétel a további munkához: a jegyzőkönyvhöz csatolni kell az elfogadott fazor ábrákat. Az „init” 

programban be kell állítani a Pk, Qk, Uk, xk–nak azokat a számértékeit, amelyekkel a munkát végezzük. 

 

2.5. ábra: A szinkrongép- gerjesztő rendszer és hálózat Park egyenletekkel megvalósított modellje stacioner és 

tranziens folyamatok vizsgálatához. 
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Futtatással ellenőrizzük, hogy a modell visszaadja–e a beadott fazor ábrákon szereplő számértékeket. A további 

feladatok megoldásához az 2.1. ábrán adott sémából indulunk ki. 

7.1. 1. kísérlet 

A mérés folyamán megfigyelt jelek: a ΔP(t) [MW] és az Uh(t) [v.e.] jelek közötti fázisszög. Az egyenlet szerinti 

zavaró jelnek a t=0 pillanatban való megjelenése a vizsgált rendszerben tranziens folyamatokat indít el, amelyek 

kb. 6 másodperc alatt lecsillapodnak. Ezután olvassuk le a ΔP(t) és az Uh(t) közötti fázisszöget. A különböző 

zavaró jel frekvenciákhoz tartozó értékeket a 2.2. táblázatba foglaljuk. 

7.2. 2. kísérlet 

A munka következő lépése: változzék meg a ∞ nagy teljesítményűnek feltételezett hálózat feszültsége 1,0%-kal 

a t=1 sec időpillanatban egységugrás szerűen. Rajzoljuk fel a következő változók időfüggvényeit: Pg, Qg, Ug. 

Amennyiben marad rá idő, további állapotváltozókat is vizsgálhatnak. Mivel a zavaró jel (a végtelen nagy 

teljesítményű hálózat feszültségének a megváltozása) kismértékű, a vizsgált időfüggvényeknek is csak a 

változását rajzoljuk fel a 2.6. ábrán. A modell vizsgálatot a PSS bekapcsolt és kikapcsolt állapotában végezzük 

el és az eredményeket összehasonlítjuk. A mértékadó PSS paramétereket a (2) munkacsoport szolgáltatja. Amíg 

nem készülnek el, addig a PSS paraméterek kiinduló értékeit állítjuk be (a GANZ gyár adatai). 

A (2) munkacsoport feladatai 

A PSS egységet olyan munkapontban vizsgáljuk, amelyben az állapotváltozók zérus értékűek, és a rendszer nem 

tartalmaz nagyszámú állandó paramétert. Ennek ellenére itt is létrehozzuk az init fájlt. Ennek megnevezése: 

init_pss_HALLG.m. Ezt a fájlt a szimuláció előtt futtatni kell. A szimulálandó modell úgy nyitható meg, hogy a 

MATLAB parancssorába beírjuk a modell nevét: PSS_HALLG.mdl. Első lépésben a programot úgy futtatjuk le, 

hogy a zavaró jel(ek) amplitúdóját zérus-értékűre állítjuk. Ekkor az egyes állapotváltozóknak a futtatás során 

zérusnak kell lennie. 

A jegyzőkönyv első mondataiban kell leírni azt, hogy mi az a Nyquist diagram. (Tehát meg kell adni a Nyquist 

diagram definícióját.) A (2) munkacsoport vizsgálat tárgyává teszi a PSS egységeit külön - külön, valamint a 

teljes láncot oly módon, hogy el tudja készíteni a jegyzőkönyvet. 

Az elvégzett közös munka eredményét a következő esemény modellezésével demonstráljuk: 

megismételjük a 2. számú kísérletet, de most már a (2) munkacsoport PSS adataival. 

2.2. Táblázat: A PSS -től megkívánt fázisforgatás modellezett értékei, a hatásos villamos teljesítmény lengések 

amplitúdójának csökkentéséhez, (p bemenetű PSS alkalmazása esetén) 

 

2.6. ábra: A szinkrongenerátor legfontosabb állapotváltozóinak (wattos- és meddőteljesítmény, 

kapocsfeszültség) megváltozása a t=1sec időpillanatban bekövetkező, az u∞ abszolút értékének egységugrás 

szerű változása esetére PSS-OFF ill. PSS-ON üzemállapotban. 



 Szinkrongenerátor 

elektromechanikai lengései; 

lengéscsillapítás 
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2.6. ábra: A szinkrongenerátor legfontosabb állapotváltozóinak (wattos- és meddőteljesítmény, 

kapocsfeszültség) megváltozása a t=1sec időpillanatban bekövetkező, az u∞ abszolút értékének egységugrás 

szerű változása esetére PSS-OFF ill. PSS-ON üzemállapotban. 

8. Ellenőrző kérdések 

1. Minek a rövidítése a PSS? 

2. Milyen tipikus elektromechanikai lengéseket ismer? Jellemezze őket a lengési frekvencia és a lengési idő 

paraméterével! 

3. Írja le a VER biztonságos üzemét veszélyeztető hatásokat és azok jellemzőit összefoglaló táblázatot! 

4. Jellemezze a statikus stabilitás vizsgálatot! 

5. Jellemezze a kislengéses stabilitás vizsgálatot! 

6. Jellemezze a tranziens stabilitás vizsgálatot! 

7. Mit jelentenek az ún. közvetlen módszerek? 

8. Hogyan határozza meg a lengési frekvenciát? Milyen elhanyagolásokkal kell élni? 

9. Hogyan határozza meg egy távvezeték átvivőképességét? 

10. Hogyan alakulhat ki elektromechanikai lengés? 
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3. fejezet - EMTP 

1. Bevezetés 

A villamosenergia-hálózaton gyors feszültség, illetve áram változások (kapcsolások, zárlatok, ívek begyújtása, 

kialvása, villámcsapás, stb.) elektromágneses tranzienseket gerjesztenek, amelyeknek sajátossága abban áll, 

hogy a rendszer távvezetékein a változások hullámszerűen terjednek, sorozatosan reflektálódnak. A reális 

távvezetékek több fázisvezetőt tartalmaznak, ezért a hullámfolyamatok több modusban zajlanak le. Fentiek a 

hálózati tranzienseket rendkívül bonyolulttá teszik. 

Másrészről a hálózati tranziensek jelentősége a hálózat tervezése, fejlesztése és üzemeltetése terén egyre nő, ami 

a működés zavartalanságával, az energia minőségével, a távvezetékeknek a környezetbe való illeszkedésével 

kapcsolatos társadalmi elvárások szintjének növekedéséből ered. A hálózati tranziensek jelentősen befolyásolják 

a távvezetékek megkívánt szigetelési szintjét, ami alapvető szempont az oszlopkonstrukció kialakításánál. A 

távvezetékek hosszának, a távvezetékeken alkalmazott megszakítóknak és egyéb készülékeknek a 

kiválasztásánál a hálózati tranziens folyamatok ismerete szintén nélkülözhetetlen. A tranziensek befolyásolása 

kétirányú tevékenységet jelent: egyrészt, a hálózat olyan működési feltételeinek, illetve a kapcsoló 

berendezéseknek olyan kialakítását, amelyek az üzemvitel szempontjából kedvezők, másrészt a tranziensek 

során esetlegesen fellépő túl-igénybevételek korlátozását. 

 

2. A mérés célja 

A mérés célja, hogy a hallgatók elmélyült ismereteket szerezzenek a tranziens jelenségek viselkedését illetően. 

Egy modellhálózat jelenségein keresztül bemutatva elemezhetik az adott folyamatokat. 

3. A mérés elméleti alapjai 

Vezeték/kábel modellek EMTP környezetben 



 EMTP  
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Az elosztott kábel/vezeték támogató programcsomag (az ATP_LCC) még munkafázisában volt kiadásakor, és 

több hiányossággal rendelkezett, több hibát tartalmazott. A fejlesztések egyike jelentős eredményeket mutatott a 

kábel/vezeték paraméter beállításait illetően. Egy kábel/vezeték modellezése ATPDraw segítségével több 

lépésből áll. Ez bonyolultabbá teszi a felhasználást, és az esetleges későbbi módosítások esetén plusz munkával 

jár. 

A beépített kábel/vezeték modul használatához a felhasználónak először ki kell jelölnie a kábel/vezeték 

komponenseit, a fázisok számát az ennek megfelelő menüablakban. Ennek hatására megjelenik az adott elem a 

hálózati rajz ablakban, mint bármelyik másik elem. Erre az elemre kattintva felugrik egy ablak (3.1. ábra), ahol 

a kábel/vezeték egyéb paramétereit lehet állítani. 

A megfelelő beállítások elvégzése után a felhasználó az OK gombra kattintva térhet vissza. Ezzel a beállított 

értékek mentésre kerülnek és elindul az ATP szoftver, amely létrehozza a megfelelő fájlokat, könyvtárakat. 

 

3.1. ábra:- Kábel/szabadvezeték adatbeviteli ablak 

A kábel/vezeték ablakban a felhasználó választhat: 

Rendszer típust: 

        szabadvezeték 

        egymagos kábel 

        kábelvezető 

Modellt: 

        Bergeron modell 

        normál PI ekvivalens 

        JMarti: frekvencia függő modell normál impedancia függéssel 

        Noda: frekvenciafüggő modell 

        Semlyen: frekvencia függő modell egyszeres illesztéssel 

Tipikus EMTP felhasználások 

Az EMTP ATP verziója egy hatékony, széles körben használt szimulációs csomag nagy sebességű, tranziens 

villamosenergia-rendszerbeli folyamatok vizsgálatára. Az ATP képes modellezni az elektromágnenses 

folyamatoktól az elektromechanikai legésekig mindent, a mHz-es tartománytól a MHz-esig. Világszerte használt 

program az EMTP kapcsolási és villámcsapási vizsgálatokra, szigetelési elemzésekre, lengésekre, védelmi 

működések szimulálására, harmonikus és feszültség minőségi kérdések kezelésére, HVDC és FACTS 

modellezésére. Széleskörű elterjedésének és alkalmazásának köszönhetően egy általános szimulációs program. 
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Az ATP-nek kiterjedt modellezési háttere, és felhasználói bővítési lehetősége van a számítási lehetőségei 

mellett. Ez az összefoglaló nem arra hivatott, hogy minden egyes alkalmazási lehetőséget bemutasson, ahol az 

ATP felhasználásra kerülhet. Azonban néhány tipikus alkalmazási területet, néhány jellegzetes alkalmazást 

szeretnénk felsorolni a teljesség igénye nélkül: 

- villámcsapási vizsgálatok 

- kapcsolási tranziensek, zárlati vizsgálatok 

- rendszervizsgálatok 

- gyors tranziensek, és földelési elemzések 

- gépmodellezés 

- tranziens stabilitási problémák, motorindítási vizsgálatok 

- tengelyoszcilláció 

- transzformátor és söntkondenzátor kapcsolási jelenségei 

- ferrorezonancia 

- teljesítményelektronikai alkalmazások 

- zárlati- és villamos ív korlátozók 

- FACT 

- harmonikus analízis 

- hálózati impedancia frekvenciavizsgálata 

- védelmi berendezések vizsgálata 

A következő példa azt mutatja be, hogyan lehet az ATP-t alkalmazni valós mérnöki problémák megoldására, 

olyan problémákra, mint például a villámcsapásból eredő túlfeszültség. 

1   Villámcsapásból eredő túlfeszültség (Lab1_01.acp) 

Ez a példa azt mutatja meg, hogy lehet az ATPDraw-t hatékonyan alkalmazni egy alállomás villámcsapás elleni 

védelmére. A 3.2. ábrán egy kábel csatlakozású 120kV-os alállomás egyvonalas képe látható. A szimulált hiba 

egy villámcsapás hatására bekövetkező egyfázisú zavar a kábelcsatlakozási ponttól 250m-re. Az egyfázisú 

helyettesítést a 3.2. ábra mutatja. 
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3.2. ábra: Csepel II erőmű hálózati csatlakozása 

 

3-3. a. ábra Egyvonalas hálózati ábra 

 

3.3. b. ábra ATPDraw szimulációs modell (Lab1_01.acp) 

A 3.4. ábra a fém oxid levezetők karakterisztikáit mutatja. 

A 3.5. ábra egy tipikus szimuláció eredményeit mutatja a következő paraméterekkel: 

villámcsapás éri a vezetéket a kábelbekötési pont előtt 250 m-rel 

ZnO levezető a 120kV-os kábel mindkét végén 



 EMTP  

 24  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

3.4. ábra: U-I karakterisztikák néhány 120kV-os ZnO levezetőn 

 

3.5. ábra: Feszültség igénybevételek a kábel végen és a transzformátoron 

4. Feladatok a felkészüléshez 

Készítse el a Lab1_01.acp hálózat (3.2/a ábra) koncentrált R-L-C elemekből összeállítható helyettesítő 

áramkörét a túlfeszültség-korlátozók elhagyásával. A távvezeték és a kábel hullámimpedanciája 400, ill. 40 Ω. 

(Ref. Hálózati tranziensek tárgy “referencia áramkörök” témakör.) 

5. Alkalmazandó eszközök 

Személyi Számítógép 

EMTP szoftvercsomag 

ATP Draw szoftvercsomag 

6. Mérési feladatok 

Ellenőrizze az otthoni felkészülés során kiszámított helyettesítő áramkör jóságát. Vesse egybe a 

túlfeszültségvédelem nélküli Lab1_01.acp hálózat és a helyettesítő áramkör azonos pontjain mért 

feszültséglengés amplitúdóját és frekvenciáját. 

A Lab1_01.acp fájl felhasználásával határozza meg a hálózaton beépítendő korlátozó készletek számát és 

optimális elhelyezését úgy, hogy a feszültség a hálózat egyetlen pontján se haladja meg a 120 kV-os 

berendezések próbafeszültsége (550 kV) 80%-át. 

7. Ellenőrző kérdések 
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1. Jellemezze a fém-oxid levezetőket! 

2. Mit jelent a FACT? 

3. Egy szabadvezetéknek milyen alapadatait kell megadni az ATPEMTP programban? 

4. Mit jelent egy áramkör jósága? 

5. Mik okozhatnak hálózati tranziens jelenséget? 
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4. fejezet - Túlfeszültség védelmi 
eszközök vizsgálata 

1. Bevezetés 

Az elektronikus eszközök bemenetein az üzemi feszültséget meghaladó túlfeszültségek jelenhetnek meg, 

amelyek a berendezést károsíthatják. 

Ezek okozója lehet többek között légköri túlfeszültség, kapcsolási tranziensek, induktív áramok megszakítása. A 

túlfeszültségek általában nagyfrekvenciás jelek, értékük elérheti az 5 kV-t. 

Ezeknek a hatásoknak a kiküszöbölésére hozták létre a túlfeszültségvédelmi eszközöket. 

A fontosabb túlfeszültségvédelmi eszközök: 

1. gáztöltésű levezető (szikraköz) 

2. varisztor 

3. szupresszor dióda 

2. A mérés célja 

Adott túlfeszültségvédelmi eszközök karakterisztikájának felvétele, védelmi hatásának vizsgálata. 

Vizsgálandó eszközök: varisztor, gáztöltésű levezető, szupresszor dióda. 

3. A mérés elméleti alapjai 

3.1.   Varisztor 

Fémoxid, jellemzően cinkoxid alapú kerámia jellegű anyagból égetett eszköz, amelynek nemlináris feszültség-

áram karakterisztikája van. Az üzemi tartományban (1 mA áram alatt) nagy ellenállású, e felett a dinamikus 

ellenállása kicsi, ezért korlátozza a rajta eső feszültséget. 

 

4.1. ábra: Varisztor felépítése 



 Túlfeszültség védelmi eszközök 

vizsgálata 
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4.2. ábra: Varisztor áram-feszültség karakterisztika 

Varisztorok jellemző adatai: 

névleges feszültség (1 mA)        15…1500 V polaritás független 

maximális impulzus áram        50…1000 A 

tartós disszipáció                0,1...1 W 

kapacitás                        0,1...20 nF 

Alkalmazás: 

közepes energiájú túlfeszültségek korlátozása 

hálózati tápegységek védelme 

többlépcsős védelmek középső egysége 

nagyfrekvenciás vonalak védelmére nem alkalmas a nagy kapacitás miatt 

Típusjelölés pl. 

S14K30 ahol 14=tárcsaátmérő mm, 30=névleges feszültség V 

3.2.   Gáztöltésű levezetők 

A gáztöltésű levezetők egy tiszta nemesgázzal töltött, ellenőrzött nyomás alatt álló tokozatban található két- 

vagy három elektródából állnak. A tokozat egy kerámiacső, amelyet a két végén fémlapok (elektródák) zárnak 

le. A gáztöltésű levezetők fő alkalmazási területe a vezetékes telekommunikációs rendszerek és hálózatok. 

 

4.3. ábra: Gáztöltésű levezető felépítése 

Működése: 
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A gáztöltésű levezető egy gyors, kapacitásszegény kapcsolónak tekinthető. Az átütési feszültség elérésekor egy 

nagyΩos nyugalmi állapotról gyorsan rövidzárlatba megy át. Az ív égési feszültsége ekkor kb. 20 Volt. 

Általánosságban a gáztöltésű levezetők négy jellemző üzemállapota különböztethető meg: 

Gyújtási tartomány: A levezető elektródái közötti nagy ellenállás gyors csökkenése. 

"Glimm" tartomány: Átütéskor a levezető ellenállása gyorsan csökken. Az építőelem áramfelvétele jellemzően 

0,5 A (az érték típusonként változik). Az elektródák közötti "glimm" feszültség értéke kb. 80-100 Volt. 

Ívtartomány: A levezetett áram értékének emelkedésével a levezető átível. Az ívégési feszültségjellemzően 20 

Volt, míg a levezetett áram értéke több ezer Amper is lehet. 

Kioltás: Ha a levezető kapocsfeszültsége az ív égési feszültsége értéke alá csökken, az ív kialszik, és a levezető 

visszatér nyugalmi állapotába. 

 

4.4. ábra: Jellemző üzemállapotok 

A villamos ív kialakulása időt vesz igénybe, ezért igen gyors felfutású (pl. légköri) túlfeszültség esetén a 

megszólalási érték a névleges érték többszöröse is lehet. 

 

4.5. ábra: Megszólalási érték a meredekség függvényében 

Villamos jellemzők: 

A gáztöltésű levezető jellemző paraméterei: 

Statikus megszólalási feszültség         90…400 V 

Dinamikus megszólalási feszültség         300...1000V 

Impulzus levezetőképesség                 1…20 kA 

Szigetelési ellenállás                         >1 GΩ 

Kapacitás                                 <1 pF 

Élettartam: 
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A gázlevezetők képesek nagy mennyiségű energia impulzus levezetésére anélkül, hogy ezalatt villamos 

jellemzői megváltoznának. Egy tipikus gázlevezető vizsgálati impulzus-teszt például : tízszer 5 kA váltakozó 

polaritással. 

Alkalmazás: 

nagy energiájú túlfeszültségek korlátozása 

hálózati tápegységek védelme 

többlépcsős védelmek első egysége 

nagyfrekvenciás vonalak védelmére alkalmas a kis kapacitás miatt 

egyenáramú körök védelmére nem alkalmas, mert nem alszik ki 

 

4.6.Ábra: Gáztöltésű levezető 

3.3.   Szupresszor dióda 

Az elektronikus áramkörök védelmére nem alkalmas a gáztöltésű levezető és a varisztor mert megszólalási 

feszültségük túl magas. Erre a célra a szupresszor diódát lehet használni. 

A szupresszor diódák olyan speciális Zener diódák, amelyeket igen gyors működésre és nagy impulzus áram 

levezetésére fejlesztettek ki. Két típusuk létezik: 

1. Egyirányú (undirectional) 

2. Kétirányú (bidirectional) 

Az egyirányú szupresszor diódák egyenáramú (DC) áramkörök, míg a kétirányúak váltóáramú és 

váltófeszültségű áramkörök védelmére használatosak. A Zener-diódákkal és a varisztorokkal ellentétben a 

szupresszor diódák nagyon kis reakcióidővel rendelkeznek (pikoszekundum nagyságrendű) – így legalább két 

nagyságrenddel gyorsabbak azoknál. Vezető állapotban alacsonyabb dinamikus impedanciával rendelkeznek. 

Alapparaméterüknek az UBR feszültség tekinthető, amelynél vezetni kezdenek (a V/A jelleggörbe „könyök” 

része). Másik fontos paraméterük a PPP teljesítmény, amely a dióda teljesítmény-befogadóképességét adja meg. 

Ez a teljesítmény W/ms-ban van megadva. A szupresszor diódák nem alkalmasak állandó terhelésre, a rövid 

időtartamú teljesítmény kilengéseket viszont jól viselik. A kilengés alatt ebben az esetben 1ms-os lecsengési idő 

értendő. A védett áramkörrel párhuzamosan kapcsolandók. 

 

4.6. ábra: UBR[V] = breakdownvoltage (törésfeszültség, amelynél hirtelen növekedni kezd az áram); URM[V] 

= stand-offvoltage (maximális záróirányú feszültség) 
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Villamos jellemzők: 

UBR feszültség: 5…400 V 

impulzus áram levezetés: 0,5...50 A 

impulzus teljesítmény (1 msec): 400...5000 W 

kapacitás: 10…1000 pF 

kapcsolási idő: 1…10 psec 

Alkalmazás: 

kis energiájú túlfeszültségek korlátozása 

elektronikus eszközök védelme 

többlépcsős védelmek utolsó egysége 

4. Feladatok a felkészüléshez 

Az elméleti tudnivalók, valamint a mérési feladatok alapos átolvasása. Az ellenőrző kérdéseket gondolja végig, 

próbálja meg megválaszolni őket. Gondolja végig, milyen hétköznapi berendezésekben találhatók a mérendő 

eszközök! 

5. Alkalmazandó eszközök 

EMT lökőfeszültség generátor 

2x40V és 250V DC tápegység 

TDS 210 oszcilloszkóp 

Multiméter 

Az EMT lökőfeszültség generátor használata: 

a generátort a védőföldhöz csatlakoztatjuk 

a generátort a POWER kapcsolóval bekapcsoljuk 

várunk amíg a zöld színű Ready lámpa ki nem gyullad 

az oszcilloszkópot csatlakoztatjuk a LIGHTNING IMPULSE kimenet1:1000 osztó kimenetéhez 

a vizsgálandó áramkört a 0…6 kV jelű kimenethez csatlakoztatjuk 

az üzemmód kapcsolót x1 állásba kapcsoljuk 

bekacsoljuk a LIGHTNING IMPULSE üzemmódot a hozzá tartozó nyomógombbal 

bekapcsoljuk a nagyfeszültséget a HighVoltage ON gombbal 

a nagyfeszültség a HighVoltage OFF gombbal kapcsolható ki 

beállítjuk a nagyfeszültség kívánt értékét 

a Trig jelű nyomógomb megnyomására a berendezés egy lökőfeszültség impulzust ad a kimenetén 

a lökőfeszültség generátor kimenő impedanciája 50 Ω 

Figyelem! 
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A HighVoltage On gombot csak a mérésvezető engedélyével szabad megnyomni! 

A mérési összeállítás minden módosítása előtt a HighVoltage OFF gombbal a nagyfeszültséget ki kell 

kapcsolni! 

6. Mérési feladatok 

6.1.   Varisztor karakterisztikájának mérése 

Mérjék meg a mérésvezető által adott varisztor U-I karakterisztikáját a 0.001 mA-20 A tartományban és 

ábrázolják logaritmikus áramléptékben. Hasonlítsák össze a mért eredményeket az adott varisztornak a gyártó 

által megadott adataival. 

Mérési módszerek: 

A kis áramok tartományában a mérést egyenfeszültséggel végezzük. Adjunk a varisztorra egyenfeszültséget. A 

feszültséget lassan növelve mérjük a varisztor áramát és feszültségét. Ügyelni kell arra, hogy a katalógus által 

megengedett disszipációt ne lépjük túl. 

A nagy áramok tartományában a karakterisztikát lökőfeszültséggel mérjük. A varisztorra különböző soros 

ellenállásokon keresztül lökőfeszültséget adunk. A tároló oszcilloszkóppal megmérjük a feszültséget az 

ellenállás mindkét oldalán (a kimeneten a beépített 1:1000-es osztóval, a varisztoron 1:100-es osztófejjel). A 

mért jelalakokból az áram és a feszültség számítható. 

6.2.   Gáztöltésű túlfeszültség levezető mérése 

Mérjék meg és ábrázolják a levezető megszólalási feszültségét a feszültség dU/dt meredekségének 

függvényében. 

Mérési módszerek: 

A statikus megszólalási feszültséget egyenfeszültséggel mérjük. A tápegység védelme érdekében soros 

ellenállást iktassunk be. 

A lökőfeszültség generátor kimenetére RC tagot csatlakoztatva különböző meredekségű feszültséget állíthatunk 

elő. A tároló oszcilloszkóppal megmérjük az impulzus meredekségét és a megszólalási feszültséget. 

Ábrázolják a megszólalási feszültséget az impulzus meredekség függvényében. 

6.3.   Kombinált túlfeszültségvédelmi kapcsolások 

Vizsgálják meg a varisztor és a levezető soros vagy párhuzamos kapcsolása esetén fellépő jelalakokat 

lökőfeszültég ráadása esetén. Értelmezzék a mért jeleket. Készítsenek kétlépcsős védelmi összeállítást 

varisztorból és szupresszor diódából. Határozzák meg a szükséges soros ellenállás értékét. Adjanak a 

kapcsolásra 5 kV-os lökőfeszültséget és mérjék meg a fellépő jelalakokat. 

6.4.   Mérési jegyzőkönyv 

A mérési jegyzőkönyv tartalmazza 

1. a mérési összeállítások rajzait 

2. a mért értékeket táblázatban 

3. a varisztor karakterisztikát logaritmikus léptékben 

4. a varisztor α értékét 

5. a gáztöltésű levezető karakterisztikát 

6. az egyes mérési feladok egy-egy jellegzetes oszcilloszkóp ábráját 
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7. Ellenőrző kérdések 

1. Ismertesse a varisztor felépítését és működését 

2. Ismertesse a varisztor fontosabb adatait és alkalmazását 

3. Ismertesse a gáztöltésű levezető felépítését és működését 

4. Ismertesse a gáztöltésű levezető fontosabb adatait és alkalmazását 

5. Ismertesse a szupresszor dióda felépítését és működését 

6. Ismertesse a szupresszor dióda fontosabb adatait és alkalmazását 

7. Hasonlítsa össze a túlfeszültség levezetők alkalmazását 

8. Ismertesse a többlépcsős túlfeszültség védelmet és alkalmazását 
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5. fejezet - Szekunder mérőváltók 
vizsgálata 

1. Bevezetés 

A mérőműszerek, védelmek és automatikák számára elviselhető nagyságú áram- és feszültségjelek előállítása 

szükséges az akár kA vagy kV nagyságrendű mennyiségekből. Ezen nagy értékek redukálására különleges 

transzformátorok vagy más néven mérőváltók alkalmasak. Megkülönböztetünk primer és szekunder 

mérőváltókat. A primer mérőváltók esetében a primer mennyiség kA vagy kV nagyságrendbe is eshet akár, még 

a szekunder mennyiség 1-5 A vagy 100-200 V nagyságú. Ezzel szemben a szekunder mérőváltók ezt az 1-5 A 

illetve 100-200 V nagyságú mennyiségeket alakítják át kisebb mennyiségekké, pontosan illeszkedve a 

mérőberendezés bemeneti szintjéhez. 

2. A mérés célja 

Adott szekunder áram- és feszültségváltó jellemző adatainak méréssel történő meghatározása és ezekből az 

alkalmazási lehetőségek vizsgálata. 

3. A mérés elméleti alapjai 

Ebben a fejezetben röviden áttekintést adunk a mérőváltók jellemzőiről. 

3.1.   Feszültségváltók 

A feszültségváltó a nagy váltakozófeszültséget alakítja át közvetlenül mérhető értékre, általában 100 vagy 200 

V-ra. Működése egy üresjárásban dolgozó transzformátoréhoz hasonlít. A primer tekercset a mérendő 

nagyfeszültségű hálózatra kapcsolják, míg a szekunder tekercsre kötik a feszültségmérőt. A feszültségváltó 

legfontosabb jellemzője az áttétel pontossága és a leképzés hűsége. Ideális esetben: 

 

A feszültség abszolút értékek közötti eltérést a primer feszültségre vonatkoztatva kapjuk az ún. áttételi hibát, 

míg a fáziseltérés esetén az ún. szöghibát. 

 

5.1. ábra 

feszültséghiba: 

 

szöghiba: 

 

A szöghiba a primer és a szekunder feszültség közötti fázisszög. A precíziós mérésekre való feszültségváltó 

pontossági osztálya 0,1, ez legfeljebb 0,1% feszültséghibát és 0,15 crad (centiradián) szöghibát jelent. Hálózati 

védelmek táplálására kevésbé pontos, 2,5...10 pontossági osztályú feszültségváltók is készülnek. 
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A feszültségváltó szekunder kapcsait tilos rövidre zárni! 

3.2.   Áramváltók 

Az áramváltó a nagy váltakozóáramot alakítja át közvetlenül mérhető értékre, általában 1 vagy 5 A-ra. 

Működése kissé eltér a hagyományos transzformátorétól. A primer tekercset a mérendő nagy áram útjába 

sorosan kötik, míg a szekunder tekercsre kötik az árammérőt. A primer és a szekunder oldali gerjesztések 

egyensúlya alapján: 

 

Az áramváltó esetén is a legfontosabb jellemző az áttétel pontossága és a leképzés hűsége. 

 

5.2. ábra 

áramhiba: 

 

szöghiba: 

 

A mérési célú áramváltók jellemző értékei: 

 

 

Az áramváltó szekunder körét megszakítani nem szabad! 

3.2.1. Fontos tudnivalók 

Az áramváltó használata során a szekunder kapcsoknak állandóan rövidre zárva kell lenniük. Ha a primer 

tekercsen áram folyik, és a szekunder rövidre zárást megszakítjuk, I 2 = 0 lesz, és az egész primer áram csak a 

vasmagot gerjeszti; rendkívüli indukció keletkezik a vasmagban, rendkívüli, esetleg életveszélyes feszültség a 

szekunder kapcsok között. 

Ha csak áramerősséget mérünk az áramváltóval, akkor a szekunder csatlakozás tetszés szerinti lehet. 

Teljesítmény, munka mérésekor ügyelni kell a helyes áramirányra a szekunder oldalakon. Nemzetközi 

megállapodás szerint P1 és P2 (régebben K és L) a két primer kapocs, és S1, S2 (régebben k és l) a két 

szekunder kapocs. Ha valamely pillanatban az I 1 áram befolyik az P1 kapcson az áramváltóba, akkor az I 2 áram 

kifolyik az áramváltó S1 kapcsából. 

Az áramváltó vasa, hőkezelés után, már rendkívül érzékeny mindenféle mechanikai feszültségre. A vas 

tönkretehető mechanikai behatásokkal. Nem megengedhető például mereven szilárduló kiöntőanyag használata 

kiöntéshez, mert az áramváltó pontosságát nagymértékben rontja. 

3.2.2. Fajtái 

Primer tekercses áramváltó. Megegyezik a fentiekben leírtakkal. Különösen ügyelni kell a primer- és szekunder 

tekercsek megfelelő elszigetelésére. (lásd: próbafeszültség) 
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Nagyobb áramokhoz az adott menetszámnak megfelelően elcsípik a primer tekercs minden X-edik (kiszámolt) 

menetét és a meneteket párhuzamosan kötik. 

Univerzális kézi műszereknél szokás áramváltót (és csatoló kondenzátort) használni az egymásra szuperponált, 

egyenáramú és váltakozó áramú összetevők szétválasztására. Ezeket az áramváltókat általában U és I 

lemezekből összeállított vasmagon, két teljesen egyenértékű tekercseléssel készítik. A tekercsek az U lemez két 

szárán helyezkednek el oly módon, hogy gerjesztési irányuk megegyezzen. Mivel egymáshoz képest 180°-kal el 

vannak forgatva, a külső mágneses terek az egyik tekercs gerjesztését erősítik, de ugyanakkor a másikét 

gyengítik, és így a hatásuk kiegyenlítődik. 

Sínáramváltó. A primer tekercs a mérendő áramot vezető vezeték vagy sín. Ez tulajdonképpen egyetlen 

menetnek fogható fel. Kis áramok mérésére a kis gerjesztés miatt nem használható. A sínáramváltók kialakítása 

olyan, hogy a szabványos sínekhez igazodik a belső lyuk mérete. 

Nyitható sínáramváltó. Nagy áramok mérésénél a vezető rézből készült sín. Ha újabb áramváltót szükséges 

beszerelni a méréshez, a vezető sínt meg kell bontani. A nyitható sínáramváltó egy oldala és vele a benne 

elhelyezett vasmag szétszerelhető, a sínre feltehető, és összeszerelve a sín megbontása nélkül használható. 

Lakatfogó. Első változatai a Dietze-fogó, ami voltaképpen nyitható vasmagú áramváltó (olló vagy harapófogó 

módjára nyitható és csukható), a Reich-fogó, ami nyitott U alakú lemezekből összerakott villa, melyen a 

szekunder tekercs kapcsait egy egyenirányítós lengőtekercses műszer zárja rövidre. A lakatfogók nagy előnye, 

hogy az árammérésnél a vezető megbontása nélkül közvetlenül tudunk áramot mérni. A modern digitális 

lakatfogókkal az árammérésen kívül váltakozóáramú feszültséget, hatásos teljesítményt, meddő teljesítményt, 

frekvenciát, fáziseltolást és teljesítménytényezőt is lehet mérni. Ezek a lakatfogók nem áramváltóként 

működnek, hanem a Hall-effektus alapján. Ezek a műszerek nem tartoznak ebbe a kategóriába. 

Sínáramváltó távadóval. Az áramtávadók, teljesítmény-távadók, teljesítménytényező távadók bemenete 

általában egy áramváltó. Kézenfekvő volt, hogy ennek meghajtására ne egy külön áramváltót használjanak, 

hanem a sínáramváltóba építsenek be egy távadót. A kimenet szabványos egységjel. A szabványos egységjelek: 

0–5 V, 1–5 V, 0–10 V, 2–10 V, 4–20 mA, 0–20 mA. 

Sínáramváltó távadóval és beépített kapcsolóval. Az áramtávadók bemenete általában egy áramváltó. 

Kézenfekvő volt, hogy ennek meghajtására ne egy külön áramváltót használjanak, hanem a sínáramváltóba 

építsenek be egy távadót. A kimenet szabványos egységjel. A beépített DIP kapcsoló lehetővé teszi, hogy a 

névleges primer áramot elektronikusan átkapcsoljuk. (A valóságban nem a primer áram kerül átkapcsolásra, 

hanem a távadó bemenetének érzékenységét változtatja meg.) 

Összegző áramváltó. Az összegző áramváltó több főáramváltó áramait összegzi. Ha a főáramváltók közül az 

egyik árammentes, akkor a megfelelő áramkört nem szabad rövidre zárni sem az összegző, sem a főáramváltó 

oldalán. A főáramváltók szekunder és az összegző áramváltó primer méréshatárainak megegyezőnek kell lennie. 

Védelmi áramváltó. Bizonytalan nagyságú áramcsúcsokat kell érzékelni, melyek kívül esnek az áramváltó 0–

100%-án, de a 100% és a védelmi határtényező közé esnek. Értékét a védelmi áramváltó jelölését követő „P” 

jelzi (például 5P5, 5P10). Szabványos értékei: 5, 10, 15, 20, 30. 

Kombinált áramváltó A kombinált áramváltóknál egy vagy több szekunder tekercselés van általában a 

szabványos /1 A és/vagy /5 A méréshatárral. A primer tekercselése osztott kivitelű. A P1 primer kapocshoz 

képest vannak kialakítva az összes méréshatár kapcsai. A számítás módja megegyezik az áramváltókénál 

leírtakkal 

1. Egyenáramú áramváltó 

Igen nagy egyenáramok mérésére használható a Krämer-féle egyenáramú áramváltó. A mérendő egyenáram két, 

egymástól térben elkülönült, és így anyagilag független A és B lemezelt vasmagot, például gyűrűt, sínáramváltó 

módjára mágnesez. Mindkét vasmagra, a kerület mentén egyenletesen elosztva N 2 és N 2 azonos menetszámú 

menet van tekercselve szekunder mérőrendszerként. A két szekunder tekercs sorba van kapcsolva, és az Uv 

váltakozófeszültségről táplálva; sorba kapcsolásuk olyan, hogy amikor a bennük keringő váltakozó áram az 

egyik vasmagban ugyanolyan irányban mágnesez, mint az egyenáram, akkor a másik vasmagban a váltakozó 

áram gerjesztése szembe van fordítva az egyenáram gerjesztésével. Mivel a vasmag anyaga permalloy, 

mumetal, vagy hasonló anyag, rendkívül csekély gerjesztéssel a vasban mágneses telítettség érhető el. A 

gerjesztés további növelése gyakorlatilag nem változtatja meg a mágneses indukciót, tehát a gerjesztés (az áram) 

növelése nincs korlátozva. A vasmagok ezen tulajdonsága miatt a segédáramforrás váltakozó áramát az a 
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vasmag befolyásolja, amelyikben a kétféle, az egyenáramú és a váltakozóáramú gerjesztés éppen egymás ellen 

működik. Ez a kölcsönhatás azt eredményezheti, hogy erre a vasmagra nézve az egyenáramú és a 

váltakozóáramú gerjesztés egymást éppen kompenzálja: 

 

vagy 

 

Ez a kompenzálás az Uv segédfeszültség fél periódusa alatt az egyik, a következő fél periódusa alatt a másik 

vasmagon következik be. A váltakozó áram derékszögű négyszöghullámú görbével áramlik. Ha ezt a váltakozó 

áramot kétutasan egyenirányítják, az így keletkező egyenáram igen csekély eltéréssel a mérendő egyenáraméval 

azonos gerjesztésnek felel meg. Az eltérésnek részben a szerkezet üresjárási árama a magyarázata. Ha I 1(=) = 0, 

akkor I 2 ≠ 0. Valami csekély gerjesztést a segédáramforrás ilyenkor is létesít, de ennek mértéke elhanyagolható. 

Ha a vasmag mágnesezési görbéje a permalloy típusnak felel meg, az egyenlet érvényessége nem függ az Uv 

segédfeszültségnek sem a nagyságától, sem frekvenciájától. Ez az erőátviteli frekvenciákon korlátlanul igaz 

addig, míg az áramkörben csak mágnesezésről van szó. Ha a szekunder körben teher is van, (ami 

elkerülhetetlen) ennek teljesítményét a segédáramforrásnak kell fedeznie, amire már a feszültség ingadozása 

nem teljesen közömbös, ám az ezzel okozott hiba nagysága elhanyagolható. 

Az egyenáramú áramváltó mérőképessége a segédfeszültség működőképességéhez van kötve. Ennek előnye: 

nem terheli a mérendő kört, de hátránya is, mert a mérés biztonsága így csökken. Mivel igen nagy 

áramerősségek mérésére használják, mégis szinte nélkülözhetetlen, mivel az ilyen nagy egyenáramok közelsége 

a közönséges lengőtekercses műszert mágnesesen zavarná, másrészt hagyományos módon sönttel mérve a 

felvett teljesítménye is rendkívüli: például 50 000 A és 60 mV esetén 3 kW. 

3.2.3. Fontosabb paraméterek 

3.2.3.1.  Helyettesítő kapcsolás 

 

5.3. ábra 

3.2.3.2.  Névleges primer áram 

A mért áramkör legnagyobb tartós áramának figyelembe vételével kell kiválasztani. Az áramváltókat a névleges 

áram 20%-a és 100%-a között célszerű használni. A primer áram általában 1–2,5–5–7,5–10–12,5–15–20–25–

30–40–50–60–75–80 A, és ezek tízes számú többszörösei, vagy hányadai. 

3.2.3.3.  Névleges szekunder áram 

A szokásos áram: 5 A vagy 1 A (a terhelés bemenetének megfelelően). Különálló áramváltóknál ez a 

legelterjedtebb. Műszerekbe épített áramváltóknál, laboratóriumi váltóknál szokásos ennél több, ettől eltérő 

szekunder alkalmazása. 

3.2.3.4.  Pontossági osztály 

A pontossági osztály meghatározza az áramváltó legnagyobb áttételi hibáját (%-ban), valamint a szöghibáját 

(crad-ban – értsd: centiradiánban) a névleges primer áram és névleges terhelés figyelembe vételével. 

A szabványos pontossági osztályok: 
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1. méréshez: 0,2, 0,2s, 0,5, 0,5s, 1, 3, 

2. védelemhez: 5P, 10P. 

3.2.3.5.  Névleges terhelhetőség 

Névleges terhelhetőség az a VA-ben (voltamperben) megadott legnagyobb teljesítmény, amelyet az áramváltó 

képes szolgáltatni bizonyos pontossági osztályban. A mérőkör teljesítménye a készülék (például műszer) 

fogyasztásának (VA) és a csatlakozóvezeték veszteségének összege. Az áramváltónak legalább ekkora, a kívánt 

pontossági osztályhoz tartozó névleges teljesítménnyel kell rendelkeznie. Ajánlatos, hogy a mérőkör 

teljesítményigénye az áramváltó teljesítményének 25–100%-a között legyen. 

3.2.3.6.  Üzemi feszültség 

Az üzemi feszültség az a legnagyobb hálózati feszültség, melyhez az áramváltó még csatlakoztatható. 

Kisfeszültségű áramváltóknál a primer feszültség maximum 720 V lehet. 

3.2.3.7.  Névleges termikus határáram 

Jele: Ith. A névleges termikus határáramot (primer áram) az áramváltónak 1 percig kell kibírnia károsodás nélkül. 

Például ha Ith=40, IN=100 A, akkor 4000 A-t kell kibírnia. Ez a vizsgálat csak típusvizsgálat része. A 

keresztmetszetek és az áramok figyelembevételével csak számolni szükséges. 

Értéke általában: 

1. Primer tekercses kivitelnél=40·IN 

2. Sínre húzható kivitelnél = 60·IN 

3.2.3.8.  Dinamikus határáram 

Jele: Idyn. A dinamikus határáramot az áramváltó mechanikai sérülés nélkül kibírja. Ez elvben az áram első 

amplitúdója. 

Értéke általában Idyn=2,5·IN, mely a gyártó és a megrendelő megállapodásán múlik. 

3.2.3.9.  Tartós túlterhelés 

Tartós túlterhelés, az a legnagyobb primer áram, mellyel az áramváltó még folyamatosan terhelhető a megadott 

hibahatáron belül, károsodás nélkül. 

Értéke általában Imax=1,2·IN(primer). 

3.2.3.10.  Névleges műszerbiztonsági határtényező 

Jele: FS. Meghatározza azt a legnagyobb primer áramot, ahol a vas telítésbe megy, azaz a szekunder áram nem 

növekszik a primer áramnak megfelelően. Ez az érték a névleges terhelhetőséghez van beállítva, és fordítottan 

arányos az áramváltó terhelésével. Az áramváltóról táplált készülék (műszer) nagyobb biztonságban van, ha ez a 

tényező kisebb. Szokásos értéke: 5, esetleg 10. 

3.2.3.11.  Működési frekvencia 

A normál hálózatoknak megfelelően értéke általában 50...60 Hz. 

3.2.3.12.  Hőállósági osztály 

Meghatározza azt a hőmérsékletet, amely sem mechanikailag, sem villamosan nem károsítja az áramváltót. Az 

áramváltó üzemi hőmérséklete a legmagasabb környezeti hőmérséklete és a legnagyobb melegedés összege. 

Műanyagházas áramváltók szokásos hőállósági osztálya: „A” (105°C). Műgyantaházas áramváltók szokásos 

hőállósági osztálya: „A” (105°C), vagy „B” (130°C) 

3.2.3.13.  Próba feszültség 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Amplitúdó
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Primer tekercses áramváltóknál a primer és a szekunder kapcsok között, valamint valamennyi kivitel 

típusvizsgálatánál (a külső részek alumíniumfóliába tekerése után) az alumíniumfólia és a kapcsok között 4kVeff 

50 Hz, 1 perc, szinuszos feszültséggel kell vizsgálni. 

3.2.3.14.  Plombálhatóság 

Azokat az áramváltókat, melyek alapján számlázás történik, illetéktelen hozzáférés ellen biztosítani kell. A 

műszerkapcsokat úgy alakítják ki, hogy bekötés után a kapcsokhoz a plomba eltávolítása nélkül ne lehessen 

hozzáférni. 

3.2.4. Az áramváltó hibái 

Mint a legtöbb villamos mérőeszköz, teljesítményt vesz le a mért áramkörből, akkor használható, ha ez a 

terhelés a megengedett hibahatáron belül van. Amennyiben terhelés nem engedhető meg, más – például térerő 

mérésen alapuló – mérőeszközzel kell kiváltani. A mérés teljesítményszükséglete az I2·R képlettel számítható, 

ahol I a mérőkörben folyó áram, R pedig a mérőkör ellenállása (a szekunder tekercs, bekötő vezeték, és a 

mérőműszer ellenállásának összege). 

3.2.4.1.  Áttételi hiba 

Az áramváltónak mindig van áttételi hibája. Az árammérő transzformátor szekunder kapcsai a terhelő eszközzel 

(mérőműszerrel) majdnem rövidre vannak zárva. A szekunder I2 áram a transzformátor szekunder tekercsében 

I2·R2 Ωos és I2·X2 induktív feszültségesést okoz. A terhelő kör impedanciája Z2, a transzformátor szekunder 

kapocsfeszültsége U2=I2·Z2. Ha ezt vektorosan hozzáadjuk a belső feszültségesésekhez, kapjuk az indukált 

feszültséget. 

Abszolút rövidre záráskor az áramváltó áttételi hibája negatív. Ha a terhelő kör impedanciáját nulláról 

megnöveljük, az áttételi hiba negatív irányba eltolódik. Az eltolódás mértéke függ a terhelési fázisszögtől. A 

terhelő impedancia változásával változnak a gerjesztési viszonyok, és ezzel az áttételi hiba. 

Javítása: Az elméletileg számított menetszámon nem lehet változtatni, mivel nem egész számú menetet nem 

lehet feltekerni. A szekunder tekercset két (vagy több) huzallal tekerve, a huzalátmérők helyes 

megválasztásával, az egyik huzalból egy menettel kevesebbet tekernek fel. Így az ezen a huzalon folyó áram 

kisebb gerjesztést ad, mint ami a rajta folyó áramból következne. 

3.2.4.2.  Szöghiba 

Az áramváltónak mindig van szöghibája. Az árammérő transzformátor szekunder kapcsai a terhelő eszközzel 

(mérőműszerrel) majdnem rövidre vannak zárva. A szekunder I2 áram a transzformátor szekunder tekercsében 

I2·R2 Ω-os és I2·X2 induktív feszültségesést okoz. A terhelő kör impedanciája Z2, a transzformátor szekunder 

kapocsfeszültsége U2=I2·Z2. Ha ezt vektorosan hozzáadjuk a belső feszültségesésekhez, kapjuk az indukált 

feszültséget. 

Abszolút rövidre záráskor az áramváltó szöghibája pozitív. Ha a terhelő kör impedanciáját nulláról 

megnöveljük, a szöghiba negatív irányba eltolódik. Az eltolódás mértéke függ a terhelési fázisszögtől. A terhelő 

impedancia változásával változnak a gerjesztési viszonyok, és ezzel a szöghiba. 

3.2.4.3.  Kivezetések felcserélve 

Áram mérésénél nem okoz problémát. Teljesítmény vagy energia mérésekor (különösen több áramváltó 

használata esetén), figyelembe véve az energiaáramlás irányát, fordított (tehát fogyasztás helyett termelésnek 

megfelelő előjellel) áramot ad a feldolgozó eszközre (műszerre). Ez a mérést teljesen meghamisítja. 

Javítása: 

Ismert áramváltóval (ami hasonló vagy közel azonos primer és szekunder értékű) a primer tekercseket ugyanarra 

a hálózatra sorba bekötjük, és a szekunder tekercsek közé bekötünk egy ampermérő egyik ágát, míg másik ága 

lesz az áramváltókat terhelő műszerek közös pontja. Helyes kivezetés esetén a közös rövidre záró ágba kötött 

ampermérő a két szekunder áram különbségét mutatja, míg helytelen kivezetés esetén a két áram összegét. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Vektor
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Wattmérővel: a feszültség tekercsét közvetlenül tápláljuk, áramtekercsét egyszer közvetlenül, máskor 

áramváltón keresztül kapcsoljuk a mérendő körbe. Ha mindkét esetben azonos irányú a kitérés, a kivezetések 

jelölése megfelelő, ellenkező esetben fel vannak cserélve. 

3.2.4.4.  Vezeték helyzetéből adódó hiba 

Jól megtervezett áramváltó nem kényes a mérendő vezeték helyzetére. Egyes áramváltóknál előfordulhat, hogy 

a nem kellően elosztott szekunder tekercselés miatt kényessé válik a vezeték elhelyezkedésére. A szekunder 

tekercselést a lehető legnagyobb kerület mentén egyenletesen elosztva a hiba elhárítható. 

3.2.5. Mérőváltók alkalmazása 

A mérőváltók lényegében jelváltók, egyrészt a műszereinkkel mérhető nagyságúra transzformálják a 

feszültséget vagy az áramot, másrészt galvanikusan elválasztják a mérőköreinket a nagyfeszültségű 

hálózatoktól. Kisfeszültségű hálózatokban (400/230 V) többnyire csak áramváltókat használunk, a műszerek 

feszültség bemenetei közvetlenül csatlakoznak a hálózathoz. A mérőváltók szekunder köréhez egyidejűleg több 

mérőműszert is csatlakoztathatunk. Mind a feszültségváltók, mind az áramváltók szekunder oldalát a megfelelő 

kapocsnál földelni kell. Ennek hiányában a "lebegő" potenciálú mérőkörben - a primer és a szekunder tekercs 

közötti szigetelési hiba estén - igen veszélyes nagyságú feszültségek jelenhetnek meg. 

Az áramváltó használata különleges figyelmet igényel: tilos nyitott szekunder kapcsokkal üzemeltetni, a 

szekunder áramkörét nem szabad üzem közben megszakítani. Ebben az esetben ugyanis a szekunder áram I2=0 

lenne, nem alakulna ki ellengerjesztés, a primer körben folyó áram gerjesztése igen nagy fluxust hozna létre 

(általában a telítésig mágnesezné a vasmagot). Mindezek következtében a szekunder tekercsben életveszélyes 

nagyságú feszültségek indukálódnának (ez a szigetelés épségét is veszélyeztetné), a vasmag - a 

hiszterézisveszteség megnövekedése következtében - erősen melegedne. Ha az áramváltó szekunder oldalára 

valamilyen okból nem csatlakozik mérőkör, a szekunder kapcsokat rövidre kell zárni. 

A mérőváltók terhelhetőségét a gyártó által megadott névleges teljesítmény jellemzi. Feszültségváltók 

megengedett szekunder árama a névleges teljesítmény és a névleges szekunder feszültség ismeretében 

egyszerűen megállapítható: 

 

 ahol Sn a feszültségváltó névleges teljesítménye, U2n a feszültségváltó névleges szekunder feszültsége. A 

szekunder kör, a párhuzamosan kapcsolt feszültségágak eredő impedanciájának megengedett alsó határa is 

számítható a névleges jellemzőkből: 

 

 Az áramváltó túlterhelődése két okból következhet be: 

a primer körben a névlegesnél nagyobb áram folyik, ugyanilyen arányban nagyobb a szekunder áram is, így a 

tekercselésben keletkezik a megengedettnél nagyobb veszteség; 

a szekunder kör impedanciája túl nagy, emiatt a szekunder feszültség és az áramváltó fluxusa is megnő, a 

vasmag túlmágneseződik, megnő a hiszterézisvesztesége. 

Az áramváltó szekunder kapcsain létrejövő legnagyobb megengedett feszültség szintén a névleges jellemzőkből 

számítható: 

 

 ahol Sn az áramváltó névleges teljesítménye, I2n az áramváltó névleges szekunder árama. 

A szekunder kör, a sorbakapcsolt áramágak eredő impedanciájának megengedett felső határa: 
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4.  Feladatok a felkészüléshez 

Erősen ajánlott irodalom: 

Electrotechnika tárgy Transzformátorok vizsgálata c. mérési segédlete. 

Méréstechnika c. könyv 

Szorgalmas hallgatóknak: 

http://www.vet.bme.hu/okt/msc/ver/vedaut/index.htm címen elérhető Áramváltók tranziens méretezése.doc, 

illetve a Védelmek és automatikák c. tárgy 4. előadás fóliái 

Védelmek és automatikák villamosenergia-rendszerek-ben c. könyv. 1988. Budapest, Magyar Elektrotechnikai 

Egyesület - Műszaki Könyvkiadó. Szerkesztette Póka Gyula (ez az úgy nevezett „Kék könyv”). 

Források: 

Karsa Béla: Villamos mérőműszerek és mérések. (Műszaki Könyvkiadó. 1962) 

Tamás László: Analóg műszerek. Jegyzet. (Ganz Műszer Zrt. 2006) 

5. Alkalmazandó eszközök 

A méréshez az alábbi műszerek és eszközök szükségesek: 

AC és DC tápegység 

Hameg HM8030 függvénygenerátor 

Hameg HM8012 multiméterek 

Tektronix TDS210 digitális oszcilloszkóp 

ETV 100 V feszültségváltó 

ETV 5 A áramváltó 

Tolóellenállások 

Kondenzátorok 

Személyi számítógép az adatok rögzítésére 

Figyelem! 

A hálózati feszültséget csak a mérésvezető engedélyével lehet bekapcsolni! 

6. Mérési feladatok 

6.1.   Feszültségváltó jellemző adatainak mérése 

Határozzák meg az ETV 100V típusú feszültségváltó helyettesítő képét. Figyelem, a feszültségváltó névleges 

feszültsége . 

Mérjék meg az adott feszültségváltó: 

- primer és szekunder tekercsének egyenáramú ellenállását, 

- a névleges áttételét, 

http://www.vet.bme.hu/okt/msc/ver/vedaut/index.htm
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- a gerjesztési impedanciáját a primer feszültség függvényében 10 V és 65 V bemenő feszültségek között 5 V-os 

lépésekben. Oszcilloszkópon figyeljék meg a gerjesztő feszültség és áram jelalakját. 

Ábrázolják diagramon a gerjesztési impedancia változását a feszültség függvényében. 

Határozzák meg a transzformátor szórási impedanciáját. A mérést a szekunder oldalt rövidre zárva végezzék el. 

A soros impedancia 50 Hz-en túlnyomórészt Ω-os jellegű, ezért a mérést célszerű magasabb frekvencián, pl. 500 

Hz-en végezni. 

Határozzák meg a gerjesztési impedancia abszolút értékét és fázisszögét 500 Hz-en. Határozzák meg a 

helyettesítő elemek értékét, feltéve, hogy az impedanciát párhuzamosan kötött ellenállással és induktivitással 

helyettesítjük. Milyen következtetést vonhatunk le az 50 Hz-es értékekre? 

Az eddigi mérések adatait felhasználva rajzolják fel a feszültségváltó helyettesítő képét a primer és a szekunder 

oldalra redukálva. 

Vizsgálják meg oszcilloszkóp segítségével a transzformátor mágnesezési görbéjét. Az oszcilloszkópot X-Y 

üzembe kapcsolva a két bemenetre az gerjesztő áramot és a gerjesztő feszültség integrálját adjuk. 

6.2.   Áramváltó jellemző adatainak mérése 

Határozzák meg az ETV 5A típusú áramváltó helyettesítő képét. 

1. Mérjék meg az adott áramváltó 

1. szekunder tekercsének egyenáramú ellenállását, 

2. a névleges áttételt, 

3. a gerjesztési impedanciát a szekunder feszültség függvényében a könyökpontig. 

1. Rajzolják fel az áramváltó helyettesítő képét a primer és a szekunder oldalra redukálva. Számolják ki az 

áttételi és fázishibát, valamint a szekunder oldali feszültséget a lezáró ellenállás függvényében 

1. névleges primer áram esetén, 

2. 10-szeres névleges primer áram esetén. 

1. A mérési eredményekből adják meg az áramváltó lehetséges alkalmazási területét. 

A jegyzőkönyv tartalmazza az elvégzett mérések leírását, a mérési összeállítások rajzait, a mért 

karakterisztikákat és jelalakokat. 

7. Ellenőrző kérdések 

1. Milyen mérőváltókat ismer és mi a szerepük? 

2. Milyen módon csatlakoznak a mérőműszerek a mérőváltókhoz? 

3. Mi okozhatja az áramváltó túlterhelődését? Mi az áramváltó használatának legfontosabb szabálya? 

4. Hogyan lehet fázisszöget mérni oszcilloszkóp segítségével időeltérítéses illetve XY módban? 

5. Mit jelent a szöghiba és az amplitúdó hiba? 

6. Milyen főbb paraméterek jellemzik az áramváltókat? 

7. Adja meg a feszültségváltó és az áramváltó helyettesítő kapcsolását az egyes elemek megnevezéseivel. 

8. Hogyan méri meg a szórási reaktancia értékét? 

9. Hogyan méri meg a gerjesztési impedancia értékét? 
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10. Az alábbi ernyőképet látja oszcilloszkópos méréskor: 

 

5.4. ábra 

1. Határozza meg a két mért feszültség közötti fázisszöget! Milyen üzemmódban van az oszcilloszkóp ekkor? 

2. Egészítse ki az alábbi ábrán látható kapcsolást úgy, hogy a kondenzátor feszültsége (uC) és a kondenzátor 

árama (iRC) a oszcilloszkóppal vizsgálható legyen! 

 

1. Adja meg egy kondenzátorból és ellenállásból álló integrátor kapcsolási rajzát és az időállandó képletét! 
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6. fejezet - Kapcsolási tranziensek 
mérése 

1. Bevezetés 

A villamosenergia-rendszerek kiépülésének kezdeti szakaszában a tranziens folyamatoknak nem tulajdonítottak 

nagy jelentőséget, az egyedüli cél a stacioner energiaátvitel volt. Később a rendszerbe invesztált tőke hatalmasra 

nőtt, a villamosenergia-szolgáltatás folyamatossága iránti igény általánossá vált, valamint olyan nagy 

feszültségszinű hálózatokat kezdtek létesíteni (500 kV és efelett), hogy az egyes berendezések 

(transzformátorok, megszakítók, stb.) ára igen jelentős összeget tett ki, fontossá vált az üzemzavari kiesések és 

meghibásodások analízise. Kiderült, hogy ezek nagy része tranziensek idején következik be, emellett további 

tranzienseket okoznak. Fentieknek tudható be, hogy a hálózati tranziensek széleskörű tanulmányozása az 

ötvenes évek végén indult meg, és azóta a kutató-fejlesztő tevékenység egyik központi feladata. A hálózati 

tranziens folyamatok megismerését jelentősen megkönnyítette az elektronika fejlődése (a tranziensek 

regisztrálásával, megjelenítésével, fizikai szimulációjával kapcsolatos problémák megoldódtak). A PC-k 

elterjedésével és a hálózati tranziensek szimulációs programjainak kifejlesztésével a lehetőségek ugrásszerűen 

megnövekedtek. A hálózati tranziens folyamatokkal kapcsolatos korszerű mérnöki feladatok: fizikai alapjaik 

megértése, mérésük, szimulációjuk, számításuk, statisztikus vizsgálatuk és befolyásolási lehetőségeik kiderítése. 

A tranziens folyamatokban olyan hálózati paraméterek, komponensek is szerephez jutnak, amelyek a stacioner 

folyamatok idején többnyire rejtve maradnak. Így a tranziensek sokkal többet árulnak el a hálózatról, mint a 

stacioner folyamatok. Tanulmányozásuk és főleg megértésük ezért alkalmas arra, hogy elmélyítse az 

elektrotechnikai ismereteket. A villamosenergia-rendszerben előforduló, főbb tranziensek csoportosítása: 

1. Elektromechanikus tranziensek: azok az átmeneti folyamatok, amelyeket a generátorok, turbinák forgó 

tömegei is befolyásolnak, és amelyek meghatározók a hálózat stabilitási viszonyainak szempontjából. 

Viszonylag lassú tranziensek, frekvenciájuk Hz nagyságrendű. 

2. Elektromágneses tranziensek: ezekben csupán a villamos paraméterek vesznek részt, tehát az ellenállás, 

induktivitás és a kapacitás. Frekvenciaspektrumuk számottevő része 10 MHz alatti. Az elektromágneses 

tranziensek csoportján belül külön szokták említeni az igen gyors tranzienseket (very fast transients – VFT), 

amelyek gázszigetelésű kapcsolóberendezésekben fordulnak elő, és amelyeknek frekvenciaspektruma a 100 

MHz nagyságrendet is eléri. Bár a hálózati tranziensek két fenti csoportját külön szokták vizsgálni, ezek 

kialakulásának kezdete időben nem különül el. Így például amennyiben a hálózat valamely pontján zárlat 

következik be, mind elektromechanikus, mind pedig elektromágneses tranziens kezdődik el. Azonban a forgó 

tömegek nagy tehetetlensége miatt a generátorok feszültségvektorai elhanyagolhatóan kis szöggel fordulnak el 

az elektromágneses tranziens időtartama alatt, ezért a kétféle tranziens általában külön tárgyalható (kivételt 

képez pl. a teljes EVA vagy HVA ciklus). 

Ezeket az a körülmény teszi speciálissá, hogy a hálózat egyaránt tartalmaz koncentrált, illetve finoman elosztott 

paraméterű elemeket, vagyis vezetékeket. Utóbbiakon az elektromágneses tranziensek idején hullámjelenségek 

játszódnak le. 
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Letöltés 

 

Letöltés 

2. A mérés célja 

Videos/video003.ppsx
Videos/video004.ppsx
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A mérés célja egy olyan valós, életszerű helyzet szimulálása, amikor a mérés nem ismételhető meg! Feladat a 

mérőberendezés megismerése, a mérés megtervezése, lebonyolítása, jegyzőkönyv készítése és az eredmények 

kiértékelése. 

3. A mérés elméleti alapjai 

Bonyolult folyamatok megértésének, áttekintésének legcélravezetőbb módja az, ha a legegyszerűbb rendszerből 

indulunk ki és az ily módon könnyen kialakított képet fokozatosan bővítjük, bonyolítjuk. Ezért kezdem a 

hullámfizika tárgyalását a valóságos (többvezetős, veszteséges) vezetéktől eltérő, ideális, egy vezető és föld 

alkotta rendszer vizsgálatával. 

Alapösszefüggések 

A végtelen finoman elosztott paraméterű hullámvezetőkben (vezetékekben) lezajló elektromágneses folyamatok 

tárgyalására a távíró (telegráf) egyenletek szolgálnak, amelyek részben a vezeték hosszának (y), részben az 

időnek a függvényében írják le az áram és a feszültség alakulását. 

 

6-1. egyenlet 

 

6-2. egyenlet 

Fenti egyenletekben a negatív előjel azt szemlélteti, hogy feszültségesésről van szó. L’ és C’ fajlagos, az 

egységnyi hosszra vonatkozó jellemzők. A (6-1) egyenletet y szerint a (6-2) egyenletet pedig idő szerint 

deriválva, illetve az áramot kiküszöbölve nyerjük: 

 

6-3. egyenlet 

A fizikai tapasztalatokra, mérésekre támaszkodva a távíró egyenletek megoldását 

 

6-4. egyenlet 

alakú függvényként feltételezzük, mivel az ilyen argumentumú függvény hullámterjedést ír le. A hullámterjedés 

véges sebességű, haladó mozgást jelent, amelyre jellemző, hogy ugyanazon függvényérték a rendszer különböző 

pontjain időkülönbséggel jelenik meg. Az időkülönbség a két pont közötti távolság és a sebesség hányadosa: 

y/v. Ha a (6-4) függvények valamelyikébe y1 illetve y2 helyet és t1 illetve t2 időpontot írunk be, vagyis, ha azt 

keressük, hogy milyen időkülönbséggel lesz az y1 és y2 helyen azonos a függvényérték, akkor ennek feltétele: 

f1(t1-y1/v)=f2(t2-y2/v), vagyis (t1-y1/v)=(t2-y2/v). Ebből t2-t1=(y2-y1)/v, vagyis a (6-4) szerinti függvényalak valóban 

hullámterjedést fejez ki. 

A feszültség és az áram (6-4) szerint feltételezett megoldási formáját a távíró egyenletekbe helyettesítve, a 

következő alakú eredmény adódik: 

 

6-5. egyenlet 

 

6-6. egyenlet 
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A (6-5) és (6-6) egyenletek azt tükrözik, hogy a tranziens folyamatok idején a vezeték bármely pontján két, 

ellentétes irányú feszültséghullám, illetve áramhullám halad és a feszültség, valamint az áram ezeknek 

szuperpoziciójaként alakul ki. A (6-6) egyenletben F2 negatív előjelét az indokolja, hogy ugyanazon polaritású 

töltések negatív irányú mozgása negatív áramot jelent. A megoldás azt is magában hordozza, hogy az áram és a 

feszültséghullámok azonos sebességgel haladnak. Mindkettő alapja a töltéshullám, amelynek az áram- és a 

feszültséghullám egy-egy mérhető következménye. A töltéshullám áthaladva a vezeték differenciális 

szakaszainak soros induktivitásán (6.1a ábra) azokban áramot kelt, majd befolyva ezen szakaszoknak 

kapacitásába, feltölti azokat, tehát feszültséget okoz. 

 

6.1. ábra: Hullámfolyamatok 

A 6.1. ábrából következik, hogy áramhullám nemcsak a vezetőben (a soros induktivitásokban) folyik, hanem a 

földben is, még pedig a vezetőbeli áramhullámmal ellentétes polaritásban. Ha „végtelen hosszú” a hullám, 

például egyenfeszültségű áramforrás bekapcsolásából származik, akkor a kondenzátorok sorozatos feltöltése a 

6.1b ábrán nyilakkal bejelölt módon történik. Ha a hullám hossza (időtartama) rövid, akkor a hullámhomlokon 

feltöltési, a háton pedig kisütési folyamat megy végbe. Összegezve: a hullámterjedéshez két vezető kell, 

amelyek között kapacitív és induktív kapcsolat áll fenn: a most vizsgált esetben ezek egyike a fémes vezető, 

másik az ideális föld. Hullámterjedés alatt eszerint mindig hullámpár-terjedést kell érteni. A hullámterjedés 

legfontosabb összefüggéseit egyszerűen meghatározhatjuk a fenti megállapítások alapján. Ha egy u(t) alakú, 

tehát ún. derékszögű hullám áthalad egy vezeték differenciális, dy=vdt hosszúságú szakaszán, akkor a feszültség 

és az áram az alábbiakban fejezhetők ki: 

 

6-7. egyenlet 

 

6-8. egyenlet 

A (6-7) és (6-8) egyenletből következik, hogy 

 

6-9. egyenlet 

L’ és C’ értékét behelyettesítve a v=±300/(μr·εr)½ m/μs sebességérték adódik. A képletben μr - a vezetőt 

körülvevő közeg relatív permeabilitása, εr – a relativ permittivitása. Levegő esetén μr=εr=1, a kábelszigetelésre 

μr=εr=4. Így kábelben v=150 m/μs. 

A (6-9) összefüggésből az egységnyi vezetékhossz befutásához szükséges idő: 

T’=1/v=(L’C’)1/2, illetve az l hosszúságú vezeték befutási ideje 
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Hasonlóképpen a (6-7) és (6-8) egyenletből adódik, hogy a feszültség- és az áramhullám adott pillanatra 

vonatkozó értékének hányadosa 

 

Z a vezeték hullámellenállása, amely – a fenti képletből megállapíthatóan – független a vezeték hosszától. 

Ideális, végtelen hosszú vezeték hullámellenállása Ω-os és frekvenciafüggetlen. Fontos kiemelni, hogy az u/i 

hányados csak két, összetartozó áram- és feszültséghullámra nézve szolgáltatja Z értékét. Ha a vezeték véges 

hosszúságú és így már visszavert hullámot is tartalmaz, a feszültség és az áram hányadosa nem egyenlő Z-vel. A 

(6-10) és a (6-11) egyenletekből következően ZT=L és T/Z=C. Eszerint az ideális távvezeték hullámfizikai 

viselkedését vagy az L és C, vagy pedig a Z és T paraméterpár határozza meg. A vezeték induktivitásának és 

kapacitásának megmérése sok esetben egyszerűbb, ha Z és T nagyságát határozzuk meg kísérleti úton. A (6-7) 

és (6-8) egyenletekből az is folyik, hogy , vagyis a vezeték induktivitásába a töltéshullám 

áthaladásakor ugyanakkora mágneses energia kerül, mint amekkorát a töltéshullám a vezeték kapacitásába tölt. 

Ez az egyenlőség nemcsak analóg a stacioner üzemben természetes teljesítmény átvitelére jellemző 

viszonyokkal, hanem a folyamat mindkét esetben gyakorlatilag ugyanaz. A természetes teljesítmény átviteléhez 

ugyanis akkora terhelési szög tartozik, amely a hullámellenálással azonos nagyságú terhelés mellett kialakul. 

Eszerint a természetes teljesítmény átvitelekor a vezeték hullámenállásával lezárt, vagyis “végtelenített”. 

Végtelen hosszú vezeték bekapcsolása viszont azt jelenti, hogy a tranziens és a stacioner állapot nem különül el: 

ez vagy úgy fogható fel, hogy a stacioner állapot azonnal megvalósul, vagy úgy, hogy a tranziens örökké tart. 

Ha a távvezetéket nem végtelen sok, hanem véges számú ∏-tagból összetettnek képzeljük el, akkor aluláteresztő 

szűrőláncot kapunk (6.2a ábra). Véges homlokidejű, végtelen hátidejű hullám behatolásakor a szűrőlánc egyes 

kondenzátorain kialakuló feszültségek időbeli lefolyását mutatja a 6.2b ábra. Minél több ∏-taggal modellezzük 

a távvezetéket, annál kisebb a szűrőlánc L-C tagjainak saját frekvenciája és így a kondenzátoron mért 

feszültséggörbék túllendülése, valamint annál kisebb sugarú a görbék kezdeti görbülete. Végtelen számú ∏-tag 

esetén a vezetékre adott hullámmal azonos alakú, de időben késő hullámot kapnánk a vezeték távolabbi 

pontjain. A 6.2d ábra összehasonlításként a valóságos vezeték (végtelen sok ∏-tagot tartalmazó lánc) megfelelő 

pontjain fellépő feszültségek görbéit szemlélteti. Az ezek számítására szolgáló kapcsolás a 6.2c ábrán látható. 

A 300 km befutása utáni hullámalakokat hasonlítja össze a 6.2e ábra. A vizsgált vezeték hullámellenállása 

Z=500 Ω, befutási ideje T=1 ms, hossza tehát l=50 km. Hat ∏-taggal modellezve a 6.2a ábra szerinti 

kapcsoláshoz jutunk, amelyben a vezeték modelljét a vezeték Z hullámellenállásával egyező nagyságú 

ellenállással zártuk le, vagyis a vezetéket “végtelenítettük”. A vezeték induktivitása: Z·T=500·10-3=500 mH. 

Kapacitása: T/Z=2 μF. A 6.2a ábra szerinti kapcsolásban tehát egy tekercs induktivitása 500/6 mH és kapacitása 

2/12 μF. 
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6.2. ábra: Véges számú ∏-tagból álló kapcsoláson zajló hullámfolyamatok 

Kapcsolási műveletek szimulációja hullámokkal 

A cancellation wave feladata az, hogy érvénytelenítse, megsemmisítse a tranziens előtti állapotot és a 

jellemzőknek (feszültségnek, vagy áramnak) a kapcsolási beavatkozás által parancsolt, új értékét valósítsa meg a 

beavatkozás helyén. Ha a kapcsolási művelet a hálózat két pontjának az összekapcsolását (connection) valósítja 

meg, akkor a cancellation wave feszültséghullám, ha szétkapcsolás (disconnection) történik, akkor áramhullám. 

Utóbbit a megszakítóknál fontos jellemzők, főleg a visszaszökő feszültség meghatározásánál elterjedten 

használják, injektált áram néven. A cancellation wave alkalmazását illetően fontos megjegyezni (főleg pedig 

megérteni), egyrészt azt, hogy a cancellation wave végtelen hosszú, másrészt pedig azt, hogy az eredményt a 

kapcsolás előtti stacioner állapot és a cancellation wave által okozott tranziens állapot szuperpoziciója 

szolgáltatja. 

A steady-state waves alkalmazásának alapgondolata az, hogy a távíró egyenletek megoldása természetesen a 

stacioner folyamatokra is érvényes, így a vezetékek bármely pontján a fázisfeszültséget és -áramot két, 

egymással ellentétes hullám állítja elő. Ha ezeket ismerjük és az állandósult állapot utolsó pillanatát általuk 

megvalósítottnak tekintjük, akkor a kapcsolási művelet hatása csupán a kapcsolás helyén a reflexiós együttható 

megváltozásaként jelentkezik. A teendő tehát az, hogy a stacioner állapot utolsó pillanatának megfelelő 

fázisjellemzőjéből rekonstruáljuk a két, ellentétes irányban haladó hullámkomponenst. Fontos megjegyezni, 

hogy a steady-state waves hossza a vezeték hosszával azonos. A steady state waves módszer alkalmazását 

mindkét végén nyitott, U0 feszültségre feltöltött vezeték R=0 ellenálláson keresztüli kisütésének folyamata 

kapcsán mutatjuk be (6.3. ábra). A kisütést megelőző, stacioner állapotban a vezeték minden pontján azonos U0 

fázisfeszültség van, a fázisáram pedig zérus. Ebből következően, a stacioner hullámokat Bewley iránti 

tiszteletből az általa használt es és es’–vel jelölve: 
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Eszerint es=es’=U0/2 

A Bewley féle rácshálózat (lattice network) és a kisütési tranziens feszültsége a 6.3. ábrán látható. 

 

6.3. ábra: a. kapcsolási művelet, b. rácshálózat, c. a vezeték nyitott végének feszültsége 

A kisütési tranziens jelentősége többek között a visszakapcsoló automatikák sikeres működése szempontjából 

lehet kritikus, általában azt szeretnénk, ha a kisütés rövid idő alatt zajlanék le, vagyis, ha a töltés gyorsan 

eltávozna a vezetékről. Az előbbi példa azt mutatja, hogy kisütő ellenállás nélkül a kisütési folyamat végtelen 

hosszú ideig tart. A tranziens tendenciájáról, vagyis a kisütő ellenállás nagyságának hatásáról egyszerűen képet 

alkothatunk a Bergeron módszerrel. A 6.3. ábra szerinti konfiguráció Bergeron diagramjait, különböző kisütő 

ellenállásokra, a 6.4. ábra mutatja be. A piros színű, Z és –Z meredekségű vonalak által alkotott ábra tendenciája 

mutatja, hogy a kisülés oszcilláló R>Z esetén, exponenciális R<Z mellett. Legrövidebb idő alatt R=Z esetében 

sül ki a vezeték: a kisütés időtartama a vezeték befutási ideje. A 6.5. ábra R=2Z, Z és Z/2 esetre közli a 

kisülésigörbéket két, különböző időléptékben. Tartalmazza emellett a kisülési görbék számítására használt 

szimulációs kapcsolást is. 
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6.4. ábra: Bergeron diagramok különböző kisütőellenállásokra 
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6.5. ábra: Kisülési görbék különböző időléptékben 

4. Feladatok a felkészüléshez 

Olvassa el a TRANSANAL-16 regisztráló mérőberendezés leírását. Ismerkedjen meg a készülékkel mérhető 

mennyiségekkel és azok nagyságával. Tanulmányozza a tranziens mérések beállításának és lebonyolításának 

menetét különösen a mérésindítás (triggerelés) lehetőségét. (A többi mérési mód ismerete nem szükséges) 

http://www.vet.bme.hu/okt/msc/ver/lab1/tananyag/tr16.pdf 

5. Alkalmazandó eszközök 

TRANSANAL-16 regisztráló mérőberendezés 

Transzformátor 

Személyi számítógép 

6. Mérési feladatok 

Transzformátor bekapcsolási tranzienseinek mérése. Vizsgálandó objektum egy háromfázisú transzformátor. 

Kiindulási paraméterek a transzformátor adattábláján található gyári adatok. 

http://www.vet.bme.hu/okt/msc/ver/lab1/tananyag/tr16.pdf
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TRANSANAL-16 regisztráló megismerése 

a mérési elrendezés és a mérendő jelek megtervezése 

a várható áramtranziens csúcsértékének meghatározása 

a mérési összeállítás elkészítése (bekötés) 

a mérőfiókok bemeneti erősítésének beállítása 

Figyelem! 

A TRANANAL-16 berendezés hátoldalán lévő védőföld csatlakozót földelni kell! 

A hálózati feszültséget csak a mérésvezető engedélyével lehet bekapcsolni! 

A mérés menete: 

kapcsolják be a TRANSANAL-16 mérőberendezést. 

végezzék el a mérési beállításokat 

ellenőrizzék a mérési összeállítást és a beállított értékeket (lépték, sorrend) 

kapcsolják be a transzformátort a méréshez szükséges időre 

a mért regisztrátumot nyomtassák ki 

ellenőrizzék a mért regisztrátumot, hogy az eredmény kiértékelésre alkalmas-e 

mérési hiba esetén (túlvezérlés, hiányzó jel, nem megfelelő időtartam…) ismételjék meg a mérést mindaddig, 

amíg jó eredményt nem kapnak. Hibátlan mérés estén a mérést háromszor ismételjék meg. 

7. Ellenőrző kérdések 

1. Írja fel a távíró egyenleteket! 

2. A VER-ben milyen főbb tranzienseket lehet megkülönböztetni? Jellemezze ezeket! 

3. Soros induktivitás példáján keresztül mutassa be a hullámterjedés folyamatát! 

4. Mit jelent a „végtelenített” távvezeték? 

5. Elemezzen egy kapcsolási jelenséget a Bewley módszer segítségével! 

6. Ismertesse a Bergeron módszert! 
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7. fejezet - Fogyasztók hálózati 
visszahatása 

1. Bevezetés 

A nemzetgazdaság számára a villamos-energia alapvető fontosságú: az ipar, kereskedelem és a szolgáltatás 

megbízható villamosenergia-ellátás nélkül nem képes működni. A villamos motorok, távközlési berendezések, 

számítógépek és más az ipari folyamatok vezérlésére használatos berendezések nem tudnak villamos energia 

nélkül üzemelni. A kereskedelem és az ipar közvetlen villamosenergia-függőségén túlmenően, kapcsolat van a 

villamosenergia-szolgáltatás minősége és a gazdaság egészséges állapota között a társadalom egészét tekintve. 

Annak ellenére, hogy a villamosenergia-termelés értéke a bruttó nemzeti termék relatív kis részét adja, a 

villamosenergia-felhasználás nélkülözhetetlen a társadalom működéséhez és hozzájárul a gazdaság 

növekedéséhez, valamint az életszínvonal javításához. Sőt, a nemzetgazdaság egyik legtőkeigényesebb 

részeként – az új beruházások igényével – a villamosenergia-szektor fontos hatást gyakorol bármely ország 

pénzügyi helyzetére. 

Az országos infrastruktúra fő elemeként a villamosenergia-ellátás minősége fontos nemzetbiztonsági szerepet is 

játszik. Az ellátás kiterjedtebb és/vagy hosszabb idejű megszakadása számos állami és közszolgáltatási funkciót 

hátrányosan érinthet, beleértve a jog és a rend fenntartását, a nemzetvédelmet, a közegészségügyet és a 

közbiztonságot. A villamosenergia-rendszer dinamikus természete következtében olyan zavarok keletkezhetnek, 

amelyek gyorsan szétterjedhetnek. 

2. A mérés célja 

A villamos energia minőségével kapcsolatos problémák kutatásának, kezelésének a korábbiakhoz képest történt 

megváltozásának két fő oka van. Az egyik a fogyasztóknak a villamos energia minőségével szembeni 

igényességének a növekedése, az információs társadalom (például a távközlés, pénzügyi szektor) kiépülése 

következtében. A másik ok a fogyasztói terhelések tulajdonságának megváltozása, a fogyasztói berendezések 

digitalizálása miatt. Mindezeknek eredményeképpen a villamos energia minőségének a vizsgálata 

fogyasztócentrikussá vált. A fogyasztó részéről érzékelt villamosenergia-minőség számos tényező 

összetevőjeként alakul ki, melyeket két részre oszthatunk: a szolgáltatással összefüggő minőségre és a 

feszültségminőségre. 

A feszültségminőség a fogyasztói berendezések megfelelő minőségű működésének feltételeit foglalja magába, 

mint például a felharmonikusok, flicker, feszültségletörés, túlfeszültség, a névleges feszültség tartománya. A 

feszültség minőségére mind a hálózat, mind a fogyasztó hatással van. A fogyasztók/ügyfelek vonatkozásában 

meg kell határozni a náluk üzembe helyezett berendezések megengedhető zavarkibocsátását, a terhelésük 

természetét. 

3. A mérés elméleti alapjai 

Az MSZ EN 50160 szabvány szempontjából a következő fogalom meghatározások érvényesek: 

fogyasztó 

A villamos energia vásárlója egy energiaszolgáltatótól. 

energiaszolgáltató 

Az a fél, aki villamos energiát szolgáltat egy közcélú elosztóhálózaton keresztül. 

csatlakozási pont 

A fogyasztó villamos berendezésének csatlakozási pontja a közcélú hálózatra. 

MEGJEGYZÉS: Ez a pont különbözhet a villamosenergia-fogyasztás mérési pontjától vagy a közös csatlakozási 

ponttól. 
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tápfeszültség 

A feszültség effektív értéke a csatlakozási pontban egy adott időben, egy adott időtartamon keresztül mérve. 

a hálózat névleges feszültsége (Un) 

Az a feszültség, amellyel egy hálózat jellemezve vagy azonosítva van és amelyre az egyes üzemi jellemzők 

vonatkoznak. 

megegyezéses tápfeszültség (Uc) 

Az Uc megegyezéses tápfeszültség normál esetben megegyezik a hálózat Un névleges feszültségével. Ha az 

energiaszolgáltató és a fogyasztó közötti megegyezés alapján a csatlakozási pont feszültsége eltér a névleges 

feszültségtől, akkor ez a feszültség az Uc megegyezéses tápfeszültség. 

kisfeszültség (rövidítése: LV) 

E szabvány szempontjából azon villamosenergia-ellátás feszültsége, amelynél a névleges effektív érték felső 

határa 1 kV. 

középfeszültség (rövidítése: MV) 

E szabvány szempontjából azon villamosenergia-ellátás feszültsége, amelynek a névleges effektív értéke 1 kV 

és 35 kV közé esik. 

normál üzemi körülmény 

Az elosztóhálózat olyan állapota, amely megfelel a terhelési igénynek, valamint amelyben hiba esetén egy 

önműködő hálózati védelem lekapcsolja a hálózatot és elhárítja a hiba hatását, kivéve a külső körülmények vagy 

ellátási nehézségek által okozott kivételes helyzeteket. 

vezetett zavar 

Az elosztóhálózat vezetőin terjedő elektromágneses jelenség. Bizonyos esetekben az elektromágneses jelenség a 

transzformátor tekercsein keresztül, és így különböző feszültségszintű hálózatok között is átterjed. Ezek a 

zavarok ronthatják egy eszköz, egy villamos szerkezet, egy hálózat megfelelő működését vagy károsodást 

okozhatnak. 

a tápfeszültség frekvenciája 

A tápfeszültség alaphullámának egy adott időtartamon keresztül mért ismétlődési sebessége. 

feszültségváltozás 

A feszültség növekedése vagy csökkenése, amely általában az elosztóhálózat vagy annak egy része 

összterhelésének a változása következtében lép fel. 

gyors feszültségváltozás 

A feszültség effektív értékének egyszeri gyors változása két egymást követő szint között, amelyek 

meghatározhatók, de nem előírt időtartamúak. 

feszültségingadozás 

Feszültségváltozások sorozata vagy a feszültség burkológörbéjének ismétlődő változása (IEV 161-08-05). 

villogás (flicker) 

Időben ingadozó fényességű vagy színképi eloszlású fényinger által létrehozott látásérzet-ingadozás hatása (IEV 

161-08-13). 

MEGJEGYZÉS: A feszültségingadozás a lámpák fényerősségének változását eredményezi, amely villogásnak 

nevezett vizuális jelenséget okozhat. Egy bizonyos küszöbérték fölött a villogás zavaróvá válik. A zavaró hatás 



 Fogyasztók hálózati visszahatása  

 55  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

gyorsan növekszik az ingadozás amplitudójával. Egy bizonyos ismétlődési sebesség esetén még kis amplitúdók 

is zavaróak lehetnek. 

villogásmérték 

A villogás zavaró hatásának a mértéke az UIE-IEC villogásmérési módszerrel meghatározva és a következő 

mennyiségekkel számítva: 

– rövid idejű villogásmérték (Pst) tízperces időtartamon keresztül mérve, 

– hosszú idejű villogásmérték (Plt) két órás időtartamon keresztül mért 12 Pst-értékből a következő képlet alapján 

számítva: 

 

tápfeszültség-letörés 

A tápfeszültség hirtelen csökkenése az Uc megegyezéses feszültség 90%-a és 1%-a közötti értékre, amit egy 

rövid időtartam után a feszültség visszaállása követ. A feszültségletörés szokásos ideje 10 ms és 1 perc között 

van. A feszültségletörés nagysága a megegyezéses feszültség és a feszültségletörés idején előforduló legkisebb 

feszültség effektív értékeinek különbsége. Azok a feszültségváltozások, amelyek a tápfeszültség értékét nem 

csökkentik az Uc megegyezéses feszültség 90%-a alá, nem tekinthetők letöréseknek. 

a táplálás kimaradása 

Az az eset, amikor a csatlakozási pontokon a feszültség kisebb, mint az Uc megegyezéses feszültség 1%-a. A 

táplálás kimaradása a következőképpen osztályozható: 

– előre tervezett, az elosztóhálózaton beütemezett munkák végrehajtása céljából, amelyről a fogyasztókat 

előzetesen tájékoztatták vagy 

– véletlenszerű, amelyet külső eseményekkel, villamos szerkezetek hibájával vagy zavarásával kapcsolatos 

tartós vagy tranziens hibák okoznak, amely lehet: 

• hosszú idejű kimaradás (három percnél hosszabb), amelyet tartós hiba okoz; 

• rövid idejű kimaradás (három percen belül), amelyet tranziens hiba okoz. 

átmeneti, hálózati frekvenciájú túlfeszültség 

Viszonylag hosszú idejű túlfeszültség egy adott helyen. 

MEGJEGYZÉS: Az átmeneti túlfeszültségek általában kapcsolási műveletek vagy hibák (pl. hirtelen 

terheléscsökkenés, egyfázisú hibák, nemlinearitások) következtében keletkeznek. 

tranziens túlfeszültség 

Rövid idejű, periodikus vagy nem periodikus, általában erősen csillapodó túlfeszültség, néhány milliszekundum 

vagy annál kisebb időtartammal. 

MEGJEGYZÉS: A tranziens túlfeszültségeket általában villámlás, kapcsolók vagy biztosítók működése okozza. 

A tranziens túlfeszültség felfutási ideje egy mikroszekundumnál kisebb értéktől néhány milliszekundumig 

változhat. 

felharmonikus feszültség 

A tápfeszültség alapharmonikus frekvenciájának egész számú többszörösével megegyező frekvenciájú szinuszos 

feszültség. A felharmonikus feszültségeket a következőképpen lehet számítani: 

– egyenként, az U1 alapharmonikus feszültséghez viszonyítva az Uh relatív amplitudójukat, ahol h a harmonikus 

rendszám; 
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– átlagolva, például a THD (total harmonic distortion) teljes harmonikus torzítási tényező segítségével a 

következő kifejezéssel számolva: 

 

MEGJEGYZÉS: A tápfeszültség felharmonikusait főleg a különböző feszültségszintű táphálózathoz 

csatlakoztatott nemlineáris fogyasztói terhelések okozzák. A hálózati impedancián átfolyó felharmonikus 

áramok felharmonikus feszültségeket eredményeznek. A csatlakozási pontokon a felharmonikus áramok és a 

hálózati impedanciák és így a felharmonikus feszültségek időben változnak. 

közbenső harmonikus feszültség 

A felharmonikusok közötti frekvenciájú szinuszos feszültség, azaz a frekvenciája nem az alapharmonikus 

egészszámú többszöröse. 

MEGJEGYZÉS: A közbenső harmonikus feszültségek közeli, szomszédos frekvenciákon felléphetnek 

ugyanabban az időben, így szélessávú spektrumot alkothatnak. 

feszültségaszimmetria 

A háromfázisú hálózat olyan állapota, amelynél a fázisfeszültségek effektív értékei vagy az egymást követő 

fázisok közötti szögek nem egyenlők egymással. 

hálózati jelfeszültség 

A tápfeszültségre szuperponált jel információ továbbítására a közcélú elosztóhálózaton belül és a fogyasztói 

létesítményekhez. A közcélú elosztóhálózaton a jeleket három csoportba lehet sorolni: 

– hangfrekvenciás vezérlőjelek: szuperponált szinuszos feszültségű jelek a 110–3000 Hz tartományban; 

– vivőfrekvenciás jelek: szuperponált szinuszos feszültségű jelek a 3–148,5 kHz tartományban; 

– címzőjelek: szuperponált rövid idejű változások (tranziensek) a feszültséghullám meghatározott pontjain. 

Hivatkozások, felkészüléshez ajánlott irodalom 

[1] Dr. Dán András: A villamosenergia-minőség növelt rézkeresztmetszettel, Magyar Rézpiaci Központ 1999. 

[2] Dr. Dán András, Dr. Tersztyánszky Tibor, Dr. Varjú György: Villamosenergia-minőség, Invest-Marketing 

Bt. 2006. 

[3] Magyar Szabvány MSZ EN 50160: A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia 

feszültségjellemzői, 2001 

4. Feladatok a felkészüléshez 

A mérést megelőző otthoni felkészülésként végezze el az alábbiakat önállóan. Az írásbeli feladatokat be kell 

mutatni a mérésvezetőnek. Elfogadásuk előfeltétele a mérés megkezdésének. A szóbeli felkészülést a 

mérésvezető szúrópróbaszerűen ellenőrizheti. 

Olvassa át alaposan A mérés elméleti alapjai és az Alkalmazandó műszerek című szakaszokban foglaltakat! 

Tanulmányozza a Transanal-16 mérőműszer műszerkönyvét, amely a tárgy honlapjáról tölthető le! 

Olvassa el és gondolja végig a Mérési feladatokat! 

Válaszolja meg az Ellenőrző kérdéseket! 

Oldja meg írásban az alábbi felkészülési feladatot! 

1. feladat – határozza meg az alábbi hálózaton a harmonikus feszültségeket az A, B, C síneken! 
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7.1. ábra 

U5=? az A, B, C gyűjtősíneken 

Következtetések: 

B. feladat – határozza meg, hogy a motor bekapcsolása mekkora flickert okoz a gyűjtősínen 

 

7.2. ábra 

Számoláshoz az alapharmonikus árammal, valamint az annak megfelelő reaktanciákkal kell számolni. 

5. Alkalmazandó eszközök 

Flicker mérőpanel 

FLG tirisztor gyújtásvezérlő program 

Háromfázisú fojtótekercs, névleges induktivitás: Ln=6,63mH, sorozatszám: 4ep4300-3ms 

Transanal-16 feszültség minőség analizátor, sorozatszám: 981007 

3 db VT01 feszültségkártya Un=1000 V 

4 db CT04 áramkártya In=10 A 

6. Mérési feladatok 

6.1.   Flicker mérése 

A mérési pont célja egy, a valós villamos energia rendszert modellező teszt panel segítségével megvizsgálni és 

megmérni a flicker jelenségét. 

A mérésvezető segítségével állítsák össze a mérési elrendezést az ábrán látható módon. 
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7.3. ábra 

A kapcsolás helyességének ellenőrzése után a mérésvezető engedélyével feszültség alá helyezhető a panel. 

A számítógép munkaasztalán található FLG parancsikonra kattintva indítsák el a flickert vezérlő programot. Ez 

a program 2 tirisztort vezérel soros porton keresztül, így szimulálva a flicker hatást. 

Mérje ki a Pst értékét a mérési jegyzőkönyvben megadott pontokon a megfelelő T1 és T2 vezérlés mellett. 

Értékelje a mérési eredményeket, fogalmazza meg tapasztalatait. 

6.2.   Hálózati impedancia mérése 

Regisztrálja a mérésvezető segítségével a mérőpanelen található Zh1 mögöttes hálózatot szimbolizáló impedancia 

értékét a Transanal-16 mérőműszer felhasználásával. 

Értékelje az impedanciát amplitúdó és fázis szerint. 

6.3.   Hálózati impedancia mérése bekötött fojtótekerccsel 

A mérésvezető segítségével alakítsa át a kapcsolást úgy, hogy Zh1 impedancia helyett a 3·6,64mH induktivitású 

fojtótekercs legyen a mögöttes hálózati impedancia. Regisztrálja az impedancia értékét a Transanal-16 

mérőműszer felhasználásával! 

Értékelje az impedanciát amplitúdó és fázis szerint! Mivel magyarázza az eltérést 1.6.2.-es feladatban mértekhez 

képest? 

6.4.   Fogyasztók hálózati visszahatásának mérése 

Vizsgálja meg és regisztrálja a feszültség- és áram jelalakokat, valamint a jelek spektrális felbontását három 

különböző fogyasztói elrendezésben: 

lineáris és nemlineáris fogyasztók is vannak (izzólámpa és kompakt fénycsövek) 

csak lineáris fogyasztó van a modellben 

csak nemlineáris fogyasztók vannak a modellben 

Értékelje a kapott eredményeket, jegyezze fel a THD értékeket a különböző esetekben! 

7. Ellenőrző kérdések 

1. Milyen kisfeszültségű nemlineáris fogyasztói típusokat ismer? Soroljon fel hármat! 

2. Mi az a THD, és hogyan számítható? 
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3. Milyen problémákat okoznak a felharmonikusok? 

4. Mi az a „villogás vagy flicker”? 

5. Mi okozhat flickert, és mely frekvencián a legzavaróbb? 

6. Melyik szabvány írja elő a kisfeszültségű hálózatra vonatkozó minőségi mutatókat? Melyek ezek? 

7. Mekkora a névleges kisfeszültségű hálózati feszültségszint, és milyen határok között kell ennek maradnia? 

1. Definiálja a feszültségletörést! 

2. Milyen események okozhatnak feszültségletörést, és ezeknek milyen következményeik lehetnek? 

3. Vegye fel az alábbi hálózat egyvonalas helyettesítő képét! 

4. Milyen kisfeszültségű fogyasztói beavatkozási lehetőségeket ismer a harmonikus torzítás csökkentésére? 

5. Definiálja a villogás modulációs frekvenciáját és mértékét! 

6. Rajzolja fel a flickermérő funkcionális diagramját! 

7. Mutassa meg a villogás terjedését, ha a forrás a kisfeszültségű hálózaton keletkezik! 

 

7.4. ábra 

1. Mutassa meg a villogás terjedését, ha a forrás a nagyfeszültségű hálózaton keletkezik! 

 

7.5. ábra 
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8. fejezet - Áramirányítók hálózati 
visszahatása 

1. Bevezetés 

Az aktív harmonikus szűrés definíciója, hogy valamilyen berendezéssel előállítunk a szűrendő (csökkentendő) 

harmonikus árammal ellenfázisú, vele azonos frekvenciájú áramot, amely áramot összegzünk az eredeti 

árammal a fogyasztó kapcsainál, a hálózati csatlakozási pont előtt (a fogyasztói oldalon). Így a hálózat felé a 

csökkentett harmonikus áram folyik. A passzív szűrő hálózatra csatlakozását az 8.1 ábra mutatja. Az ábra 

alapján az aktív szűrő szűrési mechanizmusát is ábrázolhatjuk a passzív szűrés kapcsán már megismert 

 

8.1 ábra: A passzív szűrő csatlakozása a hálózatra 

 

8.2 ábra: Az aktív szűrő szűrési folyamatának hatásvázlata 

hatásvázlaton (8.2 ábra). A 8.2 ábra alapján meghatározható az aktív és a passzív szűrés közötti különbség a 

hálózattal való kölcsönhatás szempontjából. Az aktív szűrő nem változtatja meg a hálózat frekvencia 

jelleggörbéjét, szemben a passzív szűrővel, amely, mint láttuk, minden két szűrt frekvencia között, beleértve a 

nulla frekvenciát is, létrehoz egy párhuzamos rezonanciát, tehát a nem karakterisztikus harmonikusokat kiemeli. 

Ugyanakkor viszont előfordul, hogy nagyobb rendszámon a fogyasztói hálózat maga képezi a párhuzamos 

rezonanciát. Ilyen esetben jelenleg még csak a csillapított szélessávú szűrő alkalmazása javasolható. 

Egyéb vonatkozásban a 8.1 táblázatban hasonlítottuk össze a két megoldást. 

8.1 táblázat: A passzív és az aktív szűrés összehasonlítása 
 

Folyamat Passzív szűrés Aktív szűrés 

Hálózati rezonancia A szűrt harmonikusok között és a 

legkisebb szűrt rendszám alatti 

frekvencián mindig van 

párhuzamos rezonancia 

Nem okoz 
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Túlterhelés Nem akadályozható meg, csak 

körültekintő tervezéssel 
Nem lehetséges 

Kiválasztott rendszám szűrése Lehetséges, de csak, ha az a 

legkisebb szűrendő rendszám 
Lehetséges 

Nagyobb frekvenciákon szűrés Szélessávú szűrővel Egyelőre nem alkalmazzák, csak 

max. 650 Hz-ig 

Bővítés Lehetséges, de azonos frekvenciára 

hangolt szűrők párhuzamos üzeme 

nagy körültekintést igényel 

Lehetséges 

Alapharmonikus 

meddőkompenzálás 
Lehetséges, de csak lépcsőkben 

változtatható 
Lehetséges, folyamatosan 

szabályozható 

Karbantartás Nem igényel karbantartást Rendszeres karbantartást igényel 

veszteség Hatásfok 99-99,5% Hatásfok 96-97% 

rendelkezésre állás nagy változó 

Beruházási költség 5 1 

2. A mérés célja 

A mérés célja a hálózati áramirányítók által keltett harmonikus zavarok felismerése, mérése, és az azokra adható 

válaszok megtalálása. Nevezetesen szűrő tervezése, a hálózati visszahatások csökkentésének vizsgálata. 

3. A mérés elméleti alapjai 

A felharmonikusok keletkezése. 

A hálózatra csatlakozó terhelések a hálózati visszahatás szempontja szerint lehetnek: 

- lineárisak 

- nemlineárisak 

A lineáris terhelés jellemzője, hogy szinuszos alapharmonikus feszültségre kapcsolva szinuszos alapharmonikus 

áramot vesz fel a hálózatból: 

A nemlineáris terhelések szinuszos alapharmonikus feszültségre kapcsolva a felvett alapharmonikus 

frekvenciájú áramon kívül felharmonikus áramot generálnak. 

A legismertebb nemlineáris fogyasztók: 

- gerjesztett vasmagos villamos gépek 

- vezérelt vagy nem vezérelt egyenirányító, váltóirányító váltakozó áramú szaggató 

- villamos ívkemence 

A felharmonikusok hatása 

A nemlineáris fogyasztók által keltett felharmonikus áramok a táphálózatba befolyva a hálózat különböző 

elemein át záródnak. A hálózat különböző elemei különböző mértékben érzékenyek a felharmonikus áramok 

által okozott többletveszteségre. A hálózatra csatlakozó mérő, szabályozó be- rendezések különböző mértékben 



 Áramirányítók hálózati visszahatása  

 62  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

érzékenyek a felharmonikus feszültségtorzulásra. Az alábbiakban felsoroljuk azokat a területeket, ahol a 

felharmonikus áramok ill. az általuk okozott feszültségtorzulás zavarokat okozhat: 

- forgógépek, transzformátorok túlmelegedése 

- kábelek túlmelegedése 

- relévédelmek hibás működése 

- postai vezetékek zúgászavara 

- körvezérlés zavarása 

- szabályozó berendezések zavarása 

- kondenzátorok túlterhelődése 

Védekezés a felharmonikusok hálózati hatásai ellen 

A 8.3. ábra egy lineáris hálózatra csatlakozó nemlineáris terhelést ábrázol általános esetben. 

 

8.3. ábra: Nemlineáris terhelés modellezése 

A feladat: 

Az IR áram felharmonikus tartalmát (amely felharmonikus tartalom a nemlineáris terhelés következménye) 

valamilyen módon csökkenteni kell. Lehetőségek: 

- aktív szűrés 

- passzív szűrés 

Aktív szűrésnek nevezzük a felharmonikus tartalom csökkentésének azt a változatát, amikor valamilyen aktív 

elem segítségével a meglévő felharmonikus tartalommal ellenfázisú felharmonikus-tartalmat juttatunk a 

hálózatba a nemlineáris fogyasztó csatlakozási pontján. 

Passzív szűrés esetén a hálózat felé folyó felharmonikus áramokat passzív elemek, szűrők beiktatásával 

csökkentjük. A passzív szűrők soros rezgőkörök; amelyek a felharmonikus áramokat generáló fogyasztókkal 

közös gyűjtősínről csatlakoznak (8.2. ábra). A rezgőkörök egy-egy felharmonikusra vannak hangolva, amelyre 

tehát impedanciájuk minimális, és így a fogyasztó által termelt felharmonikus áram zöme a szűrőn folyik át, a 

hálózatba csak kis rész jut. 
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8.4. ábra: Egyvonalas helyettesítő ábra 

A k-adik harmonikusra vonatkozó helyettesítő képét a 8.5. ábra mutatja. (k > 1, a hálózatnak nincs (k-adik 

harmonikus feszültséggenerátora). Az ábrán Zm,k a táphálózat mérésponti 

 

8.5. ábra: Helyettesítés a k-adik harmonikusra 

(mögöttes) impedanciája, Rk a hangolt soros rezgőkör tiszta hatásos ellenállása és Zsz,k a többi szűrő eredő 

impedanciája, valamennyi a k-adik harmonikusra vonatkozóan. A szűrési tényező azt mutatja meg, hogy a 

szűrés hatására a generált felharmonikus áram hányadrésze folyik a hálózatba: 

 

Figyelembe véve, hogy 

 

a 8.5. ábra és az áramosztás elve alapján 

 

ahol természetesen Zm,k komplex értékét kell behelyettesíteni. Pontosabb számításhoz a párhuzamos Zsz,k 

impedanciát is figyelembe kell venni. Megjegyezzük még, hogy a készülő szabványok elsősorban a feszültség 

 

százalékos felharmonikus torzítását korlátozzák, és a szűrési tényezőt e korlátnak megfelelően kell 

megválasztani. 

A k-adik harmonikusra hangolt soros rezgőkör 



 Áramirányítók hálózati visszahatása  

 64  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

8.6. ábra: Helyettesítés a k-adik harmonikusra 

A veszteséges soros rezgőkört a 8.6. ábra mutatja. Ha az alapharmonikus körfrekvencia ω1, akkor a hangolási 

feltétel 

 

Ezt a reaktanciát a következőkben Xk–val jelöljük. 

Minél nagyobb ez a reaktancia, annál nagyobb fojtótekercsre és annál kisebb kondenzátorra van szükség, és 

viszont. Az Xk értékét végül is a megvalósíthatóság és a gazdaságosság szempontjai alapján kell megválasztani. 

A szűrési tényező pedig annál kisebb, azaz a szűrés annál jobb, minél kisebb Rk értéke, ill. rögzített Xk esetén 

minél nagyobb a 

 

úgynevezett tekercsjósági tényező. Túl nagy jósági tényező azonban nem előnyös. Ha ugyanis a hálózati 

frekvencia f1-ről f2-re változik (kb. 1-2%-ot), akkor a k-adik harmonikus szűrő ugyanerre a harmonikusra 

vonatkozó impedanciája már nem Rk, hanem 

 

 

 

8.7.ábra: Jósági tényező meghatározása 

Ezt a függvényt a 8.7. ábra mutatja. Mivel f-f1 kicsiny, célszerű g(f)-et f1 körüli másodfokú Taylor-polinomjával 

közelíteni. Mivel  
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(a deriváltak számításának részleteit mellőzzük), azért 

 

 

Innen már láthatjuk, hogy túl nagy Qk esetén a hálózati frekvencia változása következtében jelentősen megnőhet 

a szűrő impedanciája, és vele a szűrési tényező is. 

Ebből a szempontból a szűrőt sávszélességével jellemezhetjük, amely a rezonanciaérték -szöröséhez tartozó 

frekvenciák különbsége (8.5. ábra). A legutóbbi képlet alapján és az ábra jelöléseivel 

 

ahonnan 

 

és a sávszélesség 

 

Tehát Qk>100 már nem előnyös. 

4. Feladatok a felkészüléshez 

Az elméleti összefoglalóban található ismeretanyag alapos tanulmányozása. A mérési feladatok átolvasása, 

végiggondolása. Az ellenőrző kérdésekre próbáljon meg otthon válaszolni. 

5. Alkalmazandó eszközök 

TRANSANAL-16 mérőműszer 

Multiméter 

Személyi számítógép 

Szűrőpanel 

6. Mérési feladatok 

A mérés három fő szakaszból áll: 

I. A modellezni kívánt hálózat összeállítása; majd a meddőkompenzálás szükséges mértékének 

megállapításához az adott üzemállapotban szükséges mérések elvégzése: Noha ez a szakasz jelentős energiát 

emészt fel, különösen a mérésre való felkészülés során, mégsem tartozik a mérés lényegéhez. A mérés lényege a 

II. és III. szakaszban van. 

II. Az ismert peremfeltételeket kielégítő felharmonikus szűrőcsoport megtervezése: A szűrők összeállítása a terv 

alapján, majd pontos rezonanciára hangolása külön mérőkapcsolás segítségével. 

III. Összehasonlító feszültség-, áram- és teljesítmény mérések a szűrők be- és kikapcsolt állapotában, a szűrési 

tényező, a feszültség és az áram harmonikus torzításának megállapítása. A különböző gyűjtősíni feszültségek 

jelalakjainak időfüggvény és spektrum vizsgálata Transanallal. 
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1. A mérendő hálózat összeállítása a házi feladat számításai alapján. 

2. A kompenzálandó meddő teljesítmény meghatározása. 

3.5. harmonikus szűrő tervezése a hálózathoz. 

4. 7. harmonikus szűrő tervezése a hálózathoz. 

5. A két szűrés együttes alkalmazása. 

A mérés egyes szakaszainak részletes ismertetése 

I. szakasz 

A modellezendő hálózat (8.6. ábra) egy Un=20 kV feszültségű gyűjtősín, nagy zárlati teljesítményű 120 kV-os 

hálózatról vett 120/22 kV –os betáplálással, és a transzformátoron keresztül rákapcsolódó 3F2U6Ü 

áramirányítóval. A 20 kV–os sínt tekinthetjük egy kommunális hálózat sínjének, amelyre ezek szerint adva van 

egy maximálisan megengedhető feszültségtorzulás, illetve a csatlakozási ponton elérendő minimális cos φ 

értéke. A két kívánalmat a 20 kV –os sínre telepített 2, 3 vagy 4 tagú szűrőcsoporttal kell kielégíteni. 

 

8.8. ábra: A modellezendő hálózat rajza 

A hálózat modelljét a TNA-n (tranziens hálózati analizátor) kell megépíteni, amelynek elemkészletében 

található: 

- 3F generátor modell 

- 3F induktivitás modell fix jósági tényezővel, 

- 1F induktivitás modell beállítható jósági tényezővel 

- 3F kapacitás dekád 

- dióda modell (folyamatosan gyújtott tirisztorokkal megvalósítva) 

- elektronikus sönt áramméréshez - különbségképző leválasztó erősítő feszültségméréshez 

A TNA hálózati elemeinek többsége elektronikus modell, így a berendezés feszültsége néhány V (

), a megengedhető legnagyobb áram néhányszor 10 mA p-p . A TNA elemkészletében tehát 

nincsenek transzformátorok, így a modellezendő hálózatot először át kell számolni azonos feszültségszintre. A 

beállíthatóság érdekében célszerű 22 kV-os feszültséget alapnak felvenni. Ezután megfelelő feszültség- és 

impedancialéptéket választva (a fenti adatokkal: kU=3025, kZ=0,02) a hálózat elemei már leképezhetők a 

rendelkezésre álló elemkészlettel. 

A modellen beállítható induktivitások értékeit. valamint a szükséges többi léptéktényezőt már a felkészülés 

során előre ki kell a mérőcsoportnak számítani: 

figyelembe kell venni, hogy a TNA elemei csak modellek, és az ebből fakadó hibákat is sokszor korrigálni kell. 
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A mögöttes hálózatot és a 120/22 kV -os transzformátort összevonva képezzük le egy 3F-ú fix jósági tényezőjű 

induktivitás modellel, és a vele összekapcsolt 3F-ú generátor modellel. A valóságos mögöttes hálózatra nem 

adtunk meg Ωos ellenállást; mert az elenyészően kicsi lenne. A generátor modell belső ellenállása azonban 4 Ω-

ra tehető. Az induktivitás modell valóságos ferritmagos tekercs, melynek 50 Hz-es tekercs jósági tényezője 13,6 

körül van. Az ilyen ferritek nagyfrekvenciás viselkedése eltér a modellezett transzformátor viselkedésétől, ezért 

a karakterisztika módosítása céljából ellenállást kapcsolunk vele párhuzamosan (8.7. ábra). Végeredményben 

tehát, a generátor modell és a módosított induktivitás modell eredő 50 Hz-es impedanciája kell hogy 

megegyezzen a leképzéshez szükséges impedanciával. Az induktivitás értéke 0...0,99 között állítható be 0,01 H-

s lépésekben. 

 

8.9. ábra: A 3F-ú induktivitás modell egyik fázisa a frekvenciamenetet módosító ellenállással 

Az áramirányító transzformátoránál már csak a párhuzamos ellenállásra kell odafigyelni, ami 12,4 kΩ nagyságú. 

A névleges feszültséget a generátor modell kapcsain kell tartani. A valósághoz képest fontos eltérés a dióda 

modell esetében, hogy a kb. 0,6 V-os feszültségesés most nem hanyagolható el. Ennek figyelembe vétele 

megoldható könnyen, a motoros fogyasztók mintájára, nevezetesen, hogy egy feszültségforrást képzelünk el az 

egyenkörben. Az egyenáramú fogyasztót ellenállásdekád és nagy értékű (de nem végtelen nagy!) induktivitás 

sorba kapcsolásával képezzük le. Az ellenállás értékét itt is be kell a megfelelő értékűre állítani. A fogyasztó 

teljesítményébe természetesen nem számít bele az odaképzelt feszültségforrás által felvett teljesítmény; hisz az 

valójában nem a fogyasztó része. Lényeges, hogy a kommutációk okozta feszültség csökkenés sem 

elhanyagolható nagyságú. 

A szűrők leképezéséhez rendelkezésre áll: 

- 6 db szabályozható jóságú induktivitás modell, melynek induktivitása 0-9,99 H között 0,01 H-s lépésekben 

állítható, 

- 1 db a fentebb leírt 3F-ú induktivitás modellből, párhuzamos ellenállások nélkül, 

- 2 db 3F-ú kondenzátor dekád, 0-9,99 μF között 0,01 μF-os lépésekben 

beállítható értékkel, 

- 3 db (nem TNA elem) kondenzátor dekád, amik 0 - 100 μF között folytonosan állíthatók. 

A hálózatban a lényeges pontokon el kell helyezni az áram méréséhez ill. a jelalak megfigyeléséhez szükséges 

„elektronikus áramváltókat”. Ezek kimenő feszültsége olyan, mintha a mérendő áram útjában egy 1 kΩ-os sönt 

helyezkedne el. Mivel azonban elektronikus leképzésről van szó, a valóságban a sönt mindössze néhány tized Ω, 

és a kimenőfeszültség az egyenáramú tápegység földpontjához képest mérendő. 

A hálózaton végzett feszültségmérésekhez a differenciálképzőket lehet használni. Ezek az IN+ és IN- pontokon 

rájuk kapcsolt feszültségek különbségét veszik, és kimenetükön ezzel arányos nagyságú alakhű jelet adnak ki, 

amelyet szintén az egyenáramú tápegység földpontjához képest keli érteni. A méréshez szükséges még egy 

elektronikus teljesítménymérő egység. Az egység bemenetére a mérendő ponton uralkodó UA, UB, UC 

fázisfeszültségeket kell kapcsolni, az IA árambemenetre pedig az A fázis áramával arányos feszültségjelet. 

Az egység mérési elvéből következően feltételezi a hálózat szimmetrikus terhelését. 

Kimenetén előjelhelyesen a hatásos- és meddőteljesítmény nagyságával arányos egyenfeszültségeket ad ki, ami 

szintén az egyenáramú tápegység földpontjához képest értendő. 
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A mérésre való felkészülés során tehát a szűrők építőelemeinek kezelőszervein beállítandó értékek és a 

gyújtásszög kivételével ki kell számítani az összes kezelőszerven beállítandó értéket. A gyújtásszöget elegendő 

megbecsülni 5–10° pontossággal. A mérés során a számítások pótlólagos elvégzésére nem jut idő. A modell 

összeállításához a 8.1. ábra ad segítséget. 

II. szakasz 

Az I. pont szerint összeállított hálózaton mért meddőfelvétel és az elérendő cos φ alapján számítható a 

kompenzálás szükséges mértéke. Az elérendő cos φ nagyságát, a mérésvezető fogja megadni. Akinek problémát 

okoz az I. szakasz szerint összeállított és kimért hálózaton a kompenzáláshoz szükséges meddőteljesítmény 

meghatározása, az a felkészülés során gyakorolja azt. Az összes szükséges meddőt úgy kell szétosztani a 

szűrőcsoportok között, hogy a kiadódó kapacitás és induktivitás értékek beállíthatók legyenek kellő 

pontossággal. Tekintettel kell lenni a jósági tényezők befolyására is. Ahol várhatóan szükséges, oda nagyobb 

jóságú szűrőt kell tervezni. 

Az értékek kiszámítása után a szűrők pontos hangolását műszerrel kell végezni. Egy lehetséges elvi mérési 

összeállítás a 8.9. ábrán látható. Az előtétellenállás nagy értékre választásával biztosítható az áramgenerátoros 

jellegű táplálás. A kapcsolás a szűrőkarakterisztika felvételére is alkalmas. A rezonanciafrekvenciától kiindulva 

az I szűrőáram állandó értéken tartása mellett az Usz szűrőfeszültséget kell mérni. Az így nyert U értékeket az 

árammal osztva adódik a |Zsz(f)| karakterisztika. 

A szűrők pontos behangolása elvégezhető ennél egyszerűbben és pontosabban is az ún. Lissajous módszerrel. Itt 

azt használjuk fel, hogy a rezonancián csak tiszta Ω-os ellenállása marad a szűrőnek, ami viszont 

oszcilloszkópon kiválóan detektálható. Az itt feltüntetett kapcsolás nincs tekintettel a műszerek gyári földelési 

rendszerére, ezért azt esetenként a megfelelő potenciál leválasztásokkal el kell látni. 

 

8.10. ábra: Lehetséges mérési összeállítás 
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8.11. ábra: Szűrőhangolás Lissajous módszerrel 

III. szakasz 

A harmonikus torzítást a 20 kV-os sínen uralkodó feszültségre, az áramirányító áramára, valamint a táplálás 

áramára meg kell állapítani mind a szűretlen, mind pedig a szűrt állapotban. A harmonikus torzítás definíciója 

 

értéke a spektrumanalizátorról leolvasható. Az analizátorról leolvashatók az egyes harmonikus összetevők 

nagyságai is az alapharmonikushoz képest, valamint az alapharmonikus nagyságai dBV-ban (1 Veff=0 dBV). 

Számítással meghatározandó a szűrési tényező az egyes harmonikusokra nézve. Az egész mérés során 

figyelemmel kell lenni arra, hogy a használt elektronikus mérőműszerek a jelek abszolút középértékét mérik, és 

effektív értéket jeleznek ki. 

Ebből kifolyólag a kijelzett érték csak tiszta szinuszos mennyiségek esetén helyes. A mérés sikeres 

elvégzéséhen elengedhetetlenül szükséges a 3F2U6Ü kapcsolás pontos ismerete. Tisztában kell lenni a nem 

idealizált működés viszonyaival, valamint a felharmonikus keltés és az üzemállapot közti összefüggésekkel. A 

mérés során mindenféle segédeszköz használható. 

Mérési elrendezés az 5. feladat esetén: 

 

7. Ellenőrző kérdések 

1. Milyen felharmonikus szűrési módokat ismer? Jellemezze ezeket! 

2. Hogyan keletkeznek felharmonikusok? 

3. Milyen hatásai vannak a felharmonikusoknak? 

4. Miért alkalmazunk Taylor-polinom közelítést a szűrőtervezésnél? 

5. Mi az a jósági tényező? 
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9. fejezet - Nagyfeszültségű villamos 
energiaátviteli szabadvezeték 
modellvizsgálata 

1. Bevezetés 

A mérés során a hallgató megismeri a villamos energiaátviteli távvezeték működését leíró paraméterek 

számértékét, és ezek valós- ill. képzetes része elhanyagolásának a lehetőségeit és hatását. Ezeknél a 

vezetékeknél az átvitel feszültségszintje 120–750 kV (vonali), az átvitel távolsága 50–800 km, az átvitt 

teljesítmény 30–2000 MW (háromfázisú); a frekvencia 50 Hz. 

2. A mérés célja 

A valóságos rendszer és a modellje közötti kapcsolatot a léptéktényezők teremtik meg. Ezek: aU, aI, aZ, at, vagyis 

a feszültség-, áramerősség-, impedancia- és az időlépték. Mivel a mérés során üzemviteli kérdésekkel nem 

foglalkozunk, csak az impedancia- és az időlépték lényeges számunkra. Ezek értékét 1-re választottuk. (Ez azt 

jelenti, hogy valóságos rendszer 1 Ω impedanciájának a modellen is 1 Ω felel meg, és az idő ugyanúgy múlik a 

modellen, mint a valóságban.) A háromfázisú távvezeték paramétereire vonatkozó fogalmi meghatározásokat, a 

távvezeték stacioner és tranziens üzemének a leírására szolgáló egyenleteket ill. differenciálegyenleteket az 

előadásokból ismertnek tételezzük fel. A fizikai kép megértéséhez, valamint a mérés lefolytatásához szükséges 

egyenleteket azonban ebben az útmutatóban megismételjük. 

A szabadvezeték (távvezeték) egyvonalas sémáját a 9.1.a), stacioner, állandó frekvenciájú üzemére vonatkozó 

egyfázisú névleges Π helyettesítő kapcsolási vázlatát a 9.1.b.) ábrán adtuk meg. 

 

9.1. ábra: Háromfázisú szabadvezeték pozitív sorrendű modellje; a.) egyvonalas séma, b.) egyfázisú helyettesítő 

kapcsolási vázlat (névleges Π-modell). 

A távvezeték megoszló paraméterű rendszer. A valósághű leképezés érdekében a modell négy szakaszt 

tartalmaz, és mindegyik szakasz 16 sorba kötött Π-tagból áll. A soros elem ferritmagos tekercs, a sönt elem 

kondenzátor. Ezért a modell (a valóságnak megfelelően) soros veszteségi ellenállást tartalmazó kiscsillapítású 

távvezetéknek felel meg. A tekercsek a mágnesezési görbe következtében kismértékű nemlinearitással 

rendelkeznek, ezért a méréseket kb. 1 V-os feszültségszinten kell elvégezni. 
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A 9.1.b.) ábrán adott modell állandó frekvencián, a végpontokon korrektül képezi le a szabadvezetéket. Kézi 

számításoknál, amikor a vizsgált rendszer több áramköri elemet is tartalmaz, a sönt reaktanciát és/vagy a soros 

ellenállást el szoktuk hanyagolni. Mivel a gyakorlatban a vezeték hosszegységre eső soros impedanciája adott, a 

teljes hosszra vonatkozó impedancia értéket a vezeték hosszával való beszorzással kapjuk. 

 

A sönt impedancia a hosszegységre eső értéknek a vezeték hosszúságával való osztása eredményeképpen 

adódik. A sönt impedancia a szivárgási ellenállás és a sönt kapacitás által determinált reaktancia párhuzamos 

eredője. Az ellenállás azonban olyan nagy, hogy a gyakorlati (stacioner üzemviteli és zárlati) vizsgálatoknál 

végtelen nagynak tekintjük. 

 

A (9-1) és a (9-2) egyenletben: 

L’: a távvezeték hosszegységre eső soros induktivitása [H/km]; 

C’: a távvezeték hosszegységre eső sönt kapacitása [F/km]; 

l: a vezeték hossza [km]; 

 

f: a frekvencia [Hz]. 

Az 1.a.) ábrán az R a távvezeték fogyasztói vagy fogadó oldala (Receiving end), míg az S oldalt tekintjük a 

tápoldalnak (Sending end). 

3. A mérés elméleti alapjai 

A távvezeték, mint megoszló paraméterű rendszer 

A távvezeték jellemzésére az egységnyi vezetékhosszra vonatkozó – fajlagos – paramétereket használjuk. A 

távvezeték soros impedanciája, kapacitása valamint söntvesztesége (szivárgás, korona) legfontosabb 

paraméterei. A következőkben ezen paraméterek együttesével a távvezetéket, mint emgoszló paraméterű 

rendszert vizsgáljuk. 

A pozitív sorrendű áramokkal szemben fellépő egységnyi vezetékhosszra vonatkozó soros impedanciát a 

következőképpen jelöljük (9.2. ábra): z1=r1+jx1 [Ω/km], ahol r1 a távvezeték 50Hz-es váltakozó áramokra 

vonatkozó pozitív sorrendű fajlagos soros ellenállása Ω/km-ben; x1 a távvezeték 50Hz-es váltakozó áramokra 

vonatkozó pozitív sorrendű fajlagos soros reaktanciája Ω/km-ben. 

 

9.2. ábra: Vezeték egységnyi hosszának helyettesítése 
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Definiálható a távvezeték kapacitásaiból és söntveszteségeiből származó egységnyi hosszra vonatkozó pozitív 

sorrendű söntadmittancia: 

y1=g1+jb1 [1/Ωkm], ahol g1 a távvezeték 50 Hz-es váltakozó áramokra vonatkozó pozitív sorrendű fajlagos 

söntkonduktanciája 1/Ωkm-ben; b1 a távvezeték 50Hz-es váltakozó áramokra vonatkozópozitív sorrendű 

fajlagos söntszuszceptanciája 1/Ωkm-ben. Hasonlóan definiáljuk a zérus sorrendű fajlagos impedanciát: 

z0=r0+jx0 [Ω/km] és admittanciát y0=g0+jb0 [1/Ωkm] 

Távvezeték helyettesítése koncentrált elemekből álló lánchálózattal 

A 9.3. ábrán egy távvezeték olyan helyettesítő képe látható, amelyet Δl hosszúságú szakaszokra vonatkozó 

koncentrált elemekből állítottunk össze. Az ilyen hálózatot lánchálózatnak nevezzük, és paramétereit a 

következőképpen számítjuk: 

 

A 9.3. ábrán látható egyik irányban végtelen hálózat Z1 soros impedanciával kezdődik, az n jelű vezető 

impedanciamentes. Ha olyan vezetékünk volna, ahol a felső és alsó vezetőbe Z1/2 impedancia lenne beiktatva, 

akkor az alső vezetőből Z1/2-táthelyezve a felsőbe, ugyanehhez az ábrához jutnánk. A bal oldalról mérhető 

bemeneti impedancia érdekel bennünket. Tekintsük először a 9.4a ábrát. Itt egyetlen elemet tüntettünk fel. 

Ennek bal oldalról a mérésponti impedanciája Z=Z1+1/Y1. 

A 9.4.b ábrán a kételemű véges lánchálózat található. Ennek impedanciája balról mérve 

Z = Z 1 + 1 Y 1 + 1 Z 1 + 1 Y 1 Z =Z_1 +1 over {Y_1 + 1 over {Z_1 + 1 over Y_1}} 

A lánctört felépítése legalulról: az 1/Y1 impedanciát Z1-hez adva kapjuk a 9.4.b ábrán a jobb oldali két soros 

impedancia összegét. Ennek reciproka az az admittancia, amely a bal oldali Y1-gyel párhuzamosan van kötve. E 

két admittancia összege a bal oldali Z1-en túli hálózatrész eredő admittanciája. Ennek reciproka az az 

impedancia, amit sorosan kötve Z1-gyel kapjuk az eredő impedanciát. 

 

9.3. ábra: Egyik irányban végtelen hosszú lánchálózat 

Ha most megnézzük a 9.4.c ábrát, azt látjuk, hogy a 9.4.b ábrához számított Z reciproka párhuzamosan van 

kötve 9.4.c ábra bal oldali Y1-éhez, és ennek az egésznek a reciproka van sorban a bal oldali Z1-gyel: 
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9.4. ábra: Lánchálózat felépítése: a, egy elem b, két elem c, három elem 

4. Feladatok a felkészüléshez 

[9~1] Dr. Geszti P. O.: Villamosenergia-rendszerek II. Tankönyvkiadó, Budapest, 1984 

[9~2] 13.-55. oldal. http://www.vet.bme.hu/okt/alap/vm/energ/tananyag/GPO_II_2-09.pdf 

Legyen például z1=0,3 Ω/km, y1=3 10-6 1/Ωkm és l=30km, ezekkel Z1=9 Ω és Y1=9 10-5 1/Ω. 

Ezekkel az adatokkal számítsa ki egy, kettő, három, négy ill. ötelemű hálózatra Z értékét! 

5. Alkalmazandó eszközök 

Oszcilloszkóp 

Digitális multiméter 

Személyi számítógép 

Függvénygenerátor 

Távvezetékmodell 

Ellenállás dekád 

6. Mérési feladatok 

1. feladat. 

Mérje meg a távvezeték modell üresjárási és rövidzárási bemenő impedanciáját 0 és 50 Hz–en! (A 0 Hz az 

egyenfeszültséget jelenti, tehát ellenállás mérést.) Ebből számítsa ki a vezeték hullámimpedanciáját, valamint az 

R értékét! Határozza meg a vezeték befutási idejét és hosszúságát! Határozza meg 50 Hz-en az egységnyi 

hosszúságú vezeték (1 km) soros impedanciáját és sönt reaktanciáját! Készítsen egy Π tagból álló helyettesítést 

ezekkel az adatokkal! 

A mérés folyamán a távvezeték modell reprezentálja a valóságos távvezetéket. Ennek paraméterei nincsenek 

megadva, azokat méréssel kell meghatározni. Egyes mérési mozzanatoknál, amelyeket elsősorban a jelenségek 

fizikai hátterének a megvilágítására szánunk, az impedanciák valós részét elhanyagoljuk. Ekkor a távvezetékre 

írható: 

 

 

Az US, IS, UR, IR: a távvezeték S ill. R oldali feszültség ill. áramerősség időfüggvényeit reprezentáló fazorok 

(effektív érték). V.ö. az [9~1] irodalmi hivatkozás (3.2.–54), valamint a [9~2] irodalmi hivatkozás (9.76) 

egyenletével. 

Az egyenletben: 

http://www.vet.bme.hu/okt/alap/vm/energ/tananyag/GPO_II_2-09.pdf
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Ahol: 

Z0: a veszteségmentes szabadvezeték hullámimpedanciája [Ω]. 

A bold betűstílus az egyenletekben a komplex fazorokat jelöli, míg a plain betűtípus a skaláris mennyiségeket. 

1.a. feladat. (Az üresjárási és a rövidzárási bemenő impedancia meghatározása 0 Hz frekvencián ÷ D.C.) A 

mérés elvi kapcsolási vázlatát a 9.5. ábrán adtuk meg. Készítsen konkrét kapcsolási vázlatot a mérési 

összeállításról. A mérés elvégzéséhez válasszon műszert. 

 

9.5. ábra: A mérés elvi kapcsolása 

Helyettesítő kapcsolási vázlat távvezeték modell üresjárási- és rövidzárási bemenő impedanciája fázisszögének 

meghatározásához. (A 9.5. ábrán az üresjárási mérést tüntettük fel. A rövidzárási esethez az R oldali kapcsokat 

rövidre zárjuk.) 

1.b. feladat. (A hullámimpedancia meghatározása 50 Hz frekvencián). 

Ha az egyenletben figyelembe vesszük az üresjárás (IR=0); majd a rövidzárás (UR=0); esetét, és mindkét 

mérésnél képezzük az  bemenő impedanciát, akkor kapjuk: 

 

Ahol: 

Züj: a modell adott körfrekvenciához tartozó bemenő impedanciája üresjárásban [Ω]; 

Zrz: a modell adott körfrekvenciához tartozó bemenő impedanciája rövidzárásban [Ω]; 

A fenti egyenletben a veszteségeket elhanyagoltuk. Ennek az a következménye, hogy a Züj és a Zrz valós része 

zérus. Ez érvényben marad akkor is, ha a veszteségeket nem hanyagoljuk el. (V.ö. az [9~1] irodalmi hivatkozás 

3.2.–56 egyenletével.) 
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A mérés elvi kapcsolási vázlatát a 9.5. ábrán adtuk meg. Készítsen konkrét kapcsolási vázlatot a mérési 

összeállításról. Az üresjárási- U S I S

abszolút értékének a hányadosából képezzük. A pontos leolvasás érdekében ezeket digitális multiméterrel 

mérjük. Az Us és az Is közötti fázisszöget a 9.5. ábrán közölt elvi kapcsolás alapján határozhatjuk meg, mivel az 

Um arányos az Is-sel. 

1.c. feladat. (A vezeték befutási idejének meghatározása.) 

Készítsen konkrét kapcsolási vázlatot a mérési összeállításról! Állítsuk a jelgenerátor kimenőjelének 

amplitúdóját kb.  és 50 Hz-es állásba, majd a kétsugaras oszcilloszkóp egyik sugarát a vezetéket 

reprezentáló modell R a másik sugarát pedig az S oldalára, az UR és az US időfüggvények mérése céljából! 

Tápláljuk az üresen járó távvezetéket az S oldalon! Növeljük a frekvenciát igen lassan, és figyeljük meg az US és 

az UR időfüggvényeket! 

A jelenséget az egyenlet alapján értelmezzük. Ezen üresjárási esetre írható: 

 

 

Az egyenletből látható, hogy abban az esetben, ha a tápoldalon állandó nagyságú feszültséget tartunk, és a 

frekvenciát növeljük, akkor a fogadó oldali feszültség növekszik. Ugyanez történik akkor is, ha állandó 

frekvencia mellett a vezeték hosszát növeljük. (Ld. a fenti egyenletet, ahol a cosinus függvény argumentumában 

a frekvencia és a vezeték hosszának a szorzata szerepel. Pl. a 750 kV-os, H=kb. 800 km-es távvezeték S oldalán 

a névleges feszültség kb. 1/3-át beállítva az R oldalon a névleges feszültség adódik.) Ezt a jelenséget hívják az 

erősáramú gyakorlatban Ferranti hatásnak. 

Ismertnek tételezzük fel a következő összefüggést (V.ö. az [9~1] irodalmi hivatkozás 3.2-22 egyenletével.): 

 

Ahol: 

v: az információ terjedési sebessége a veszteségmentes szabadvezetéken=300 000 km/s. Így felírható: 

 

Az első feszültség rezonancia frekvencia felé (frez  

 

(V.ö. az [9~1] irodalmi hivatkozás 3.2-15 egyenletével.) 

A vezeték befutási ideje: 

 

(Az UR időfüggvény amplitúdója a rezonancia frekvencia környezetében nagymértékben megnövekszik és a 

jelalak eltorzul. Ezért van szükség az oszcilloszkópos megfigyelésre.) Tf értéke a 3.b. feladat eredményével 

hasonlítható össze, ahol a feszültség hullámok visszaverődése alapján határozzuk meg. 
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1.d. feladat. (A névleges Π vázlat elemei impedanciájának meghatározása.) 

A korábbi egyenletből az L’ és a C’ kiszámítható, értékük: 

 

 

 távvezeték teljes hosszára vonatkozó L és C érték a vezeték hosszúságával való szorzásának eredményeképpen 

adódik. Figyelembe véve: 

 

 

A Π modell R elemét az 1.a.) feladat megoldása kapcsán meghatároztuk. A kiszámított C értékének felét az R 

oldalra, félét pedig az S oldalra helyezve a feladat megoldható, melynek eredményeképpen a távvezeték ú.n. Π 

helyettesítő kapcsolási vázlatához jutunk el. Írja be a kiadódott számértékeket a 9.1.b.) ábrába! 

2. Feladat. 

Mérje meg a távvezeték modell A, B, C és D négypólus paramétereit (láncparamétereit) 50 Hz frekvencián. 

Mérési eredményeit hasonlítsa össze a korábbi egyenletből kiadódó számértékekkel. 

Ha a veszteségeket nem hanyagoljuk el, akkor az R és az S oldali mennyiségek közötti kapcsolatot a következő 

egyenletek írják le. ([9~2] irodalmi hivatkozás 9.76.a egyenlet.) 

 

 

Ahol: 

 

 

 

 

A fenti egyenletrendszerben a láncparaméterek, a hullámimpedancia és a terjedési együttható komplex szám, a 

méréseknél tehát a láncparaméterek valós és a képzetes részét is meg kell határozni. A mérés folyamán látni 

fogjuk, hogy csak egy olyan láncparaméter van ennél a távvezetéknél, ahol egyik összetevő sem hanyagolható el 

a másik mellett. 

2.a.1. feladat. (Az A láncparaméter meghatározása üresjárásban a korábbi egyenlet alapján.) 

Készítsen konkrét kapcsolási vázlatot a mérési összeállításról. Állítsuk a jelgenerátor kimenőjelének 

amplitúdóját kb.  és 50 Hz-es állásba, majd a kétsugaras oszcilloszkóp egyik sugarát a vezetéket 

reprezentáló modell R a másik sugarát pedig az S oldalára, az UR és az US időfüggvények mérése céljából. 

tápláljuk az üresen járó távvezetéket az S oldalon. (V.ö. az 1.b. feladattal.) Olvassuk le az UR és az US 

időfüggvények abszolút értékét multiméterrel, a fázisszögét pedig az oszcilloszkópon. Ezek alapján: 

 

2.a.2. feladat. (Az D láncparaméter meghatározása rövidzárásban a fenti egyenlet alapján.) 
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Készítsen konkrét kapcsolási vázlatot a mérési összeállításról. Mivel a vizsgált távvezeték modellnél A = D, 

ennek a feladatnak a részletes kidolgozásától eltekintünk. A D láncparaméter mért értéke a korábbi egyenlet 

alapján: 

 

Határozzuk meg a D láncparaméter abszolút értékét a fenti egyenlet alapján, a szögét pedig vegyük át a 2.a.1. 

feladatból. Számítsuk ki az A láncparaméter közelítő értékét a korábbi egyenlet alapján. Ekkor kapjuk: 

 

2.b. feladat. (A B láncparaméter meghatározása rövidzárásban a korábbi egyenlet alapján.) 

A B láncparaméter mért értéke a fenti egyenlet alapján: 

 

Készítsen konkrét kapcsolási vázlatot a mérési összeállításról. Állítsuk a jelgenerátor kimenőjelének 

amplitúdóját kb.  és 50 Hz-es állásba, majd a kétsugaras oszcilloszkóp egyik sugarát a kössük a 

vezetéket reprezentáló modell R a másik sugarát pedig az S oldalára, az US és az IR időfüggvények mérése 

céljából. Tápláljuk az R oldalon rövidre zárt vezetéket az S oldalon. (9.2. ábra). Olvassuk le az US és az IR 

időfüggvények abszolút értékét multiméterrel, az US és az IR időfüggvények közötti fázisszöget pedig a 

következő megfontolás alapján határozzuk meg: 

az 1.b. feladat megoldása kapcsán meghatároztuk az US és az IS fazor közötti szöget (rövidzárásban), 

a 2.a.2. feladat megoldása kapcsán meghatároztuk az IS és az IR fazor közötti szöget (rövidzárásban). 

Így az US és az IR közötti szög, vagyis a B vezetékállandó szöge meghatározható. 

Számítsuk ki a B láncparaméter képzetes részének közelítő értékét az ismert egyenlet alapján. Ekkor kapjuk: 

 

2.c. feladat. (A C láncparaméter meghatározása üresjárásban a korábbi egyenlet alapján.) 

Készítsen konkrét kapcsolási vázlatot a mérési összeállításról v.ö. a 9.2. ábrával. Állítsuk a jelgenerátor 

kimenőjelének amplitúdóját kb.  és 50 Hz-es állásba, majd a kétsugaras oszcilloszkóp egyik sugarát 

a kössük a vezetéket reprezentáló modell R a másik sugarát pedig az S oldalára, az UR és az IS időfüggvények 

mérése céljából. Tápláljuk az üresen járó vezetéket az S oldalon. (9.2. ábra). Olvassuk le az UR és az IS 

időfüggvények abszolút értékét multiméterrel, az US és az IR időfüggvények közötti fázisszöget pedig az 

oszcilloszkópon. 

A C láncparaméter mért értéke: 

 

Számítsuk ki a C láncparaméter képzetes részének közelítő értékét. Ekkor kapjuk: 

 

Ellenőrzésül számítsuk ki a mért eredményekből az A·D–B·C számértékét. 

3. Feladat. (Átmeneti folyamat vizsgálata; a vezeték hullámimpedanciája, valamint befutási idejének 

meghatározására.) 

Készítsen konkrét kapcsolási vázlatot a mérési összeállításról. Tekintsük a vizsgált vezetéket 

veszteségmentesnek (9.6. ábra); [9~1] irodalmi hivatkozás, 3.3. fejezet. Annak a numerikus módszernek a 
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leírását, amellyel az S és az R oldali feszültségeket és áramerősségeket vizsgáljuk, a [9~2] irodalmi hivatkozás 

2.3.1 és az 5.1.2. fejezete tartalmazza. (Ugyanerre az eredményre jutunk az [9~1] irodalmi hivatkozás 3.3–1.3 

fejezetében közölt menetdiagram felhasználásával is.) A vizsgált csomópont feszültségét és áramerősségét az u–

i koordináta rendszerben egy pont adja. Az időfüggvények T f időlépcsőként változnak. A relatív egységben 

kifejezett időlépcső=1. A tranziens folyamatot a 9.6. ábrán adott modellel szemléltetjük. A jelenségnek a fizikai 

kép alapján való követése érdekében R2 értékét ∞-re választjuk. 

 

9.6. ábra: Helyettesítő kapcsolási vázlat hullámjelenségnek a távvezeték modellen történő vizsgálatához. 

4. Feladat. 

Határozza meg a fenti paraméterekkel rendelkező 120 kV-os 3 fázisú távvezeték S oldali bemenő 

meddőteljesítményét az átvitt wattos teljesítmény függvényében. Válasszon feszültség léptéket. 

Az R oldalon változtatható Ω-os terhelésnél a 9.5. ábra szerinti mérési összeállítás segítségével meghatározzuk 

az US és IS fazorokat, ezekből a P és Q teljesítményeket. 

Határozza meg a vezeték természetes teljesítményét. 

 

7. Ellenőrző kérdések 

1. Adja meg a távvezeték egyfázisú névleges Π helyettesítő kapcsolási vázlatát! 

1. Adja meg a távvezeték láncparaméteres egyenletét! 

1. Mit nevezünk Ferranti - hatásnak? 

1. Számítsa ki a terjedési együtthatót! 

1. Számítsa ki a távvezeték hullámimpedanciáját! Hogyan függ az értéke a vezeték hosszától? 

1. Számítsa ki a távvezeték természetes teljesítményét! 

1. Mekkora a hullám terjedési sebessége, ha a távvezeték veszteségmentes? 

1. Határozza meg a távvezeték befutási idejét! 

1. Határozza meg az első rezonancia-frekvenciát! 
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10. fejezet - Villamos 
kapcsolókészülékek vizsgálata 

1. Bevezetés 

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 a 10.1. ábra. 

 

10.1: ábra Közvetlen megszakító motorvezérlés huzalozási példája. Q0 megszakító, Y megszakító tekercsek, R 

relé, BE digitális bemenet. 

2. A mérés célja 

Kapcsolási vázlat alapján a mérési elrendezés összeállítása. 

A védelmi jelleggörbe felvétele. 

A mérés kapcsolási vázlata a 10.2. ábrán látható. 
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10.2. ábra: A középfeszültségű vákuummegszakító vizsgálatának kapcsolási rajza 

3. A mérés elméleti alapjai 

A kapcsolókészülékek kiválasztása 

A készülékek kiválasztásánál figyelembe kell venni a légköri és klimatikus viszonyokat, a hőmérsékletet, 

nyomást, tengerszint feletti magasságot, légszennyezettséget. Az üzemi viszonyokkal összefüggésben ismerni és 

elemezni kel a készülékek alábbi villamos paramétereit: 

- névleges feszültség; - névleges bekapcsolóképesség; 

- névleges áramerősség; - zárlatbiztonság (termikus, dinamikus határáram); 

- névleges frekvencia; - kapcsolási sorozat; 

- névleges megszakítási áram; - különleges megszakítóképességi követelmények. 

A kapcsolókészülékek felosztása, csoportosítása 

Feszültség szerint kis- és nagyfeszültségű (szabványos feszültséghatárokkal), de a gyakorlatban a 

nagyfeszültségű készülékeken belül az 1...72 kV-os berendezéseket középfeszültségűnek nevezik (mely nem 

szabványos, de a gyakorlatban használt elnevezés), és nagyfeszültségűnek csak az ennél nagyobb 

feszültségűeket. Áramnem szerint megkülönböztetünk egyen- és váltakozó áramú készülékeket. 

Feladatuk szerint az alábbi táblázat foglalja össze: 

10.1.Táblázat (A *-gal jelölt készülékek csak kisfeszültségen) 
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Üzemi körülmények szempontjából belsőtéri és szabadtéri kapcsolókészülékek vannak. Működtetés szerint kézi 

vagy motoros hajtású a kapcsolókészülék. Az ívoltás módja szerint lehet a levegőben, nagynyomású levegőben, 

vákuumban SF6-gázban és szigetelőfolyadékban működő a kapcsolókészülékek. Kapcsolóképesség szerint 

vannak árammentes állapotban kapcsoló szakaszolók, a fogyasztók üzemi áramának megszakítására alkalmas 

kapcsolók (szakaszolókapcsoló, oszlopkapcsoló) és zárlati áramok megszakítására is alkalmas (megszakító, 

biztosító) kapcsolókészülékek. 

Szakaszolók 

Feladatuk: a lekapcsolandó részek üzembiztos leválasztása a feszültség alatt állóktól, valamint az elágazó 

energiautak előzetes kijelölése terhelésmentes állapotban Szakaszolót terhelés ki- és bekapcsolására használni 

(néhány kivételtől eltekintve) TILOS ! 

A szakaszolókkal szemben támasztott követelmények: 

- Nyitott állapotban biztonságosan válassza el a kikapcsolt berendezést a feszültség alatt állótól. 

- Nyitott érintkezői között a próbafeszültség nagyobb legyen, mint a föld felé. 

(Túlfeszültség hatására inkább a föld felé íveljen át, mint a nyitott érintkezők között. ) 

- Névleges terhelőáramnál a szerkezeti elemek ne melegedjenek fel a szabványban megengedettnél jobban. 

- A rajta átfolyó áram ne nyissa ki (még a zárlati áram se). 

- Meghibásodás nélkül viselje el a zárlati áram dinamikus és termikus hatását. 

- A szabadtéri szakaszolók ellenállóak legyenek az időjárás viszontagságaival szemben (ernyős szigetelő, 

jégtörés, fokozott korrózióvédelem). 

- A szakaszoló földelőszerkezettel is ellátható legyen. 

A szakaszolók felépítése 

Főbb részei: - a  főáramkör, amelynek legfőbb elemei a csatlakozók, az érintkezőrendszerek, az áramvezető 

sínek, ill. átkötések a tartó- és a mozgatószigetelőn; - tartó- és a mozgatószerkezet, ezen belül az állvány, a 

csapágyak, a belső rudazatok, a hajtás- és a mozgatószigetelő összekötése, a földelőkés és 

tartószerkezete; 

- a reteszelés a főáramkör és a földelőkés között; 

- a hajtás- és a segédérintkező egység. 

 

A belsőtéri szakaszolók közép- vagy kisfeszültségűek. 

A középfeszültségű szakaszolók legtöbbször két támszigetelőre 
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vannak szerelve és érintkezőkésük egyszeres megszakításra van 

kiképezve. A mozgó érintkezőkést kézi vagy motoros hajtással mozgatják. 

A szakaszoló érintkezőinek kialakításánál két ellentétes követelményt kell kielégíteni: 

a) a túlzott melegedés, illetőleg összehegedés elkerüléséhez szükséges, hogy az érintkezők átmeneti ellenállása 

kicsi legyen, amit az érintkezők megfelelő kialakítása mellett azok kellő mértékű összeszorításával lehet elérni, 

ugyanakkor; 

b) a rugónyomás növelésével növekszik az érintkezők szétválasztásánál jelentkező súrlódó erő, tehát a 

szakaszoló  működtetéséhez szükséges erő, illetőleg nyomatékigény, ami azonban meghatározott értéket nem 

haladhat meg (a szakaszoló megfelelő áttétel segítségével emberi erővel működtethető legyen). 

Fontos követelmény az is, hogy az összenyomó erő ne változzon az üzem során, tehát az azt létrehozó rugó ne 

lágyuljon ki. Ezért célszerű azt az áramvezetésből kiiktatni. A fenti ellentétes követelmények 

figyelembevételével kialakított néhány érintkező típust mutat az alábbi ábra. 

 

 

A nagyfeszültségű szakaszolók szabadtéri kialakításúak. Érintkezőik lehetnek egyszeres és kétszeres 

megszakításúak. Az egyszeres megszakítású két forgószigetelőre épül, és vízszintes vagy függőleges síkban 

mozgó kések bontják az áramkört. Rugózott tányérérintkezői fedettek, így az eljegesedés veszélye kisebb. A 

kétszeres megszakítású szakaszoló három porcelánszigetelőre épül melyek közül a középső forog és a vízszintes 

síkban mozgó két részre osztott csuklós késszerkezet az áramkört két helyen bontja. Az érintkezőszerkezet 

összetett mozgása a jégtörést is lehetővé teszi. 
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Szakaszolónak tekinthető az a megoldás is, amikor az álló- és mozgóérintkezőket nem azonos keret tartja. Ilyen 

megoldás a pantográfszakaszoló. Ennek állóérintkezőjét a gyűjtősín tartja, a kések harmonikaszerűen nyílnak. A 

szakaszolókat vasszerkezetre szerelik. Erre az alapkeretre vannak felerősítve a támszigetelők, a szakaszoló 

működését biztosító rudazat, a földelőkés, a mechanikai reteszszerkezet, a hajtás, a segédérintkezők és a 

földelőcsavar helye. A földelőkés (vagy kések) minden esetben mechanikusan reteszelve vannak a 

fáziskésekhez úgy, hogy a földelőkés csak a fáziskés nyitott helyzetében zárható. Nagyfeszültségen két 

földelőkés is felszerelhető egy szakaszolóra. 

 

Kétféle hajtást alkalmaznak: a motoros és a kézi hajtást. A kézi hajtás rudazat- vagy csigakerekes hajtás. A 

motoros hajtású szabadtéri szakaszolók kézi hajtással is működtethetők. A három fázis hajtása általában közös, 

400 és 750 kV-on fázisonként különálló, de ezek esetében is lehetséges s három fázis egyidőben való 

kapcsolása. A szakaszolók rendeltetés szerinti csoportosítása 

a) Normál szakaszolók 

b) Földelőszakaszolók. A szakaszolókra gyakran szerelnek földelőkéseket (ezeket is földelő-szakaszolónak 

nevezik), de önálló földelőszakaszoló is létezik pl. fémtokozott berendezések esetén. Feladata, hogy a kikapcsolt 

villamos berendezést leföldelje. 220 kV feletti névleges feszültségű kapcsoló-berendezésekben a berendezés 

minden szakaszolóval vagy megszakítóval elválasztható szakaszát földelőszakaszolóval is ellátják a gyors 

munkahelyi földelés kialakíthatósága érdekében. 

c) Oszlopkapcsolók. Fő alkalmazási terület a középfeszültségű távvezetékek töltőáramának és a kisebb 

teljesítményű transzformátorok üresjárási áramának megszakítása. (kapcsolókészülék kombináció) 

d) Szakaszolókapcsolók (terhelésszakaszolók). Kisebb fogyasztói leágazások terhelőáramának, a 

transzformátorok üresjárási áramának a kapcsolására használják. Önálló kapcsolókészülék- csoporthoz tartozik. 

e) Zárlatképző szakaszolók. Olyan egyszerűsített kivitelű  főelosztó-hálózati állomásokon alkalmazzák, ahol a 

nagyfeszültségű oldalon nincs megszakító. A védelmek a zárlatképzőszakaszolót működtetik, amelyik 3F 

zárlatot hoz létre a három fázisvezető rövidre zárásával. A nagy zárlati áram már alkalmas az olvadóbiztosítók 

kiolvasztására. A zárlatra való rákapcsolás miatt motoros, gyors  működésű hajtásokkal látják el az előívelés 

lerövidítésére, valamint az érintkezők összehegedésének megakadályozására. 

f) Leválasztó-szakaszolók. Főelosztó-hálózati egyszerűsített alállomásokon a keletkezett zárlatok lekapcsolása 

után a védelmi holtidőben a hibás vonal (visszakapcsolás előtti) leszakaszolására, továbbá transzformátorok 

üresjárásban való bekapcsolására is alkalmas. 

g) Kocsizható megszakítók. Szakaszoló funkciót töltenek be középfeszültségen, ahol a megszakító kivezetései a 

mozgóérintkezők, és a fix állványra vagy a tokozott berendezésre rögzítik az állóérintkezőket. A szakaszolók 

reteszeléseA szakaszolók téves kapcsolás ellen reteszelve vannak. A szakaszoló  működtetésének feltételei: 
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- a szakaszoló bekapcsolásra nincs letiltva (pl. munkahelyi földelés miatt); 

- a szakaszolóhoz tartozó földelőszakaszoló(k) "ki" helyzetben legyen(ek) 

- (mechanikus retesz is van); 

- a szakaszolóval sorban levő megszakító túloldalán levő földelőszakaszoló is "ki" 

helyzetben legyen; 

- a vonali szakaszolónál a soros megszakító "ki" helyzetben legyen; 

- kétgyűjtősínes kapcsolóberendezésnél a leágazás egyik gyűjtősín szakaszolója kapcsolható (QSK), ha a másik 

gyűjtősín-szakaszoló (QSB) "ki" állásban van és a leágazás megszakítója is "ki" helyzetben van; másik eset, ha 

a másik szakaszoló (QSB) "be" állásban van és teljesül az Rf , reteszfeloldás a sínáthidalótól feltétel, azaz ha a 

sínáthidaló megszakítója és mindkét szakaszolója "be" állásban van. 

 

A földelőszakaszoló kapcsolásának feltételei: 

- a kapcsolás nincs letiltva; 

- a földelőszakaszolót határoló szakaszolók "ki" helyzetben vannak; 

- a határoló szakaszolók hajtása nem működik. 

Megszakítók 

A megszakítók feladata és felosztása 

Feladatuk a zárlati áramok és az üzemi áramok kapcsolása. Nem gyakori  működésre méretezik. Felosztásuk 

több szempont alapján történhet. A sikeres árammegszakításhoz az szükséges, hogy az áram nullaátmenetéban 

az ívcsatorna lehűljön és a vezetőképessége megszűnjön. Ez az ív által gerjesztett és a hűtőközeg által elvezetett 

hőtől függ. 

Az ívoltás módja szerint megkülönböztetünk: 

- természetes oltású megszakítókat; (Ezekben a megszakítókban az érintkezők nyitásán kívül más ívoltási módot 

nem alkalmaznak. Ilyen megszakítókat csak kisfeszültségen alkalmaznak.) 

- -mesterséges oltású megszakítókat. 

Az ívoltó közeg minősége szerint: 

- mágneses fúvású légmegszakítókat; 

- olajmegszakítókat; 

- vízoltású megszakítókat (expanziós); 

- légnyomásos megszakítókat; 

- gáznyomásos megszakítókat; 

- vákuummegszakítókat 

Működés szerint: 

-  Őnműködő gyors visszakapcsolásra nem alkalmas megszakító. Erre jellemzőműködési ciklus (amire a 

megszakítót minősítik): 
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O-3 min - C O - 3 min - C O, ahol O - a nyitási művelet; C - a zárási művelet; 3 min - a következő működésre 3 

perc eltelte után alkalmas. 

- Önműködő gyors visszakapcsolásra alkalmas. Jellemző működési ciklus: O - th - C O - 3 min - C O, ahol th a 

gyors visszakapcsolás holtideje (0,3 s) körüli érték; 3 min a lassú visszakapcsolás holtideje. 

A megszakítókkal szemben támasztott követelmények: 

a) A névleges üzemi és a megengedett túlterhelési áramot biztosan be és ki kell tudnia kapcsolni. 

b) A bekapcsolás után a zárt érintkezőkön a terhelési áram káros melegedést nem okozhat. 

c) Kikapcsolás után a nyitott érintkezők között tökéletes szigetelésnek kell maradnia a leválasztott rész felé. 

d) A megszakítónak a beépítési helyen fellépő legnagyobb zárlati áramot biztosan és gyorsan kell 

megszakítania. A gyors működés a védett berendezés károsodását csökkenti, másrészt az együttműködő 

erőművek stabilitásának is feltétele. Igen gyors árammegszakítás esetén, ha az áram a természetes nullaátmenet 

előtt szakad meg, veszélyes túlfeszültség keletkezhet. 

e) A kis kapacitív és induktív áramok kapcsolásakor is hibátlanul kell működnie. 

f) Korszerű hálózati védelmek és automatikák működési feltételeit is biztosítani kell (pl. egy- és háromfázisú 

visszakapcsolás). 

g) A korszerű megszakítóknak ezeken felül még számos követelménynek is meg kell felelnie pl. nagy 

üzembiztonság, minimális és egyszerű karbantartási igény stb. 

Ívoltás 

A megszakító kikapcsolásakor villamos ív keletkezik, melyet igen gyorsan meg kell szüntetni. Az ívoltáshoz 

csökkenteni kell az ívet fenntartó tényezők hatását, és egyidejűleg növelni kell az érintkezők közötti 

szigetelőanyag átütési szilárdságát. Ívoltó tényezők: (azok a fizikai tényezők, amelyek az ív újragyulladását 

megakadályozzák, ill. az ív  oltását biztosítják) 

a) az érintkezők gyors széthúzása (nő az ívhossz, nagyobb ívfeszültség kell); 

b) az érintkezők hűtése a termikus emisszió csökkentésére; 

c) az ív oszlopának hűtése, mert így akadályozható a hőionizáció; 

d) az ív útjának kiöblítése (az ívoszlopban lévő töltéshordozók eltávolítása), de ez csak váltakozó áramnál 

lehetséges, az áram nulla átmeneténél; az ívoszlop villamos szilárdsága megnő; 

e) az ív nyújtása- az érintkezők széthúzásával, vagy különféle ívoltó szerkezetekben, kamrákban; 

f) az ív részekre bontása, s ezáltal az ívfeszültség növelése; 

g) a nyomás növelése- csökkenti az ütközéses ionizációt, nagyobb lesz a szigetelőanyag villamos 

szilárdsága.  Csökkenti az ív átmérőjét, így az ívellenállás és az ívfeszültség nő. 

Kisfeszültségű megszakítók/Kismegszakítók 

A kismegszakító a legnagyobb számban alkalmazott és a mindennapi életből is jól ismert megszakító típus. 

Alkalmasak fogyasztói vezetékhálózat belső vezetékeinek, kisebb motoroknak, háztartása villamos 

készülékeknek zárlat-és túlterhelés védelmére. Az ívoltást deion oltókamra segíti. A túláramvédelmet 

elektromágneses gyorskioldó, a túlterhelésvédelmet ikerfémes  hőkioldó látja el. Így alkalmas olvadóbiztosító 

helyettesítésére, azzal az előnnyel, hogy kioldás után egyszerűen visszakapcsolható, ha a zárlatot, illetőleg 

túlterhelést előzőleg megszüntetik. (Túlterhelés esetén rövid üzemszünet szükséges a hőkioldó lehűlésére!) A 

kismegszakító független működésű és szabad kioldású. Utóbbi azt jelenti, hogy a zárlat, vagy túlterhelés 

fennmaradása esetén hiába tartjuk benyomva a „be” gombot, a kismegszakító ettől függetlenül kikapcsol. 

Nagyteljesítményű megszakítók 
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A kisfeszültségű nagyteljesítményű megszakítók jelentős része légmegszakító. Ezek már fő- és 

segédérintkezőkkel, valamint oltókamrával rendelkeznek. Megszakításkor először a  főérintkező nyílik ki – 

gyakorlatilag árammegszakítás nélkül. Ezután nyílik az ívhúzó résszel is ellátott segédérintkező, amelyen 

létrejött ívet az áramút megszakítóban való kialakulása folytán előálló dinamikus erőhatás az oltókamrába tereli, 

ahol az kialszik. 

Gyorslégmegszakítók 

A gyorsan  működő megszakítók először az egyenáramú áramkörök megszakítására terjedtek el. Minél rövidebb 

ugyanis a működési idő, annál kisebb áramértéken kezdődik a megszakítás. Az egyenáramú zárlati áramkörök 

időállandója 7-15x10-3s közötti értékű, ami azt jelenti, hogy az állandósult érték 63%-át ennyi idő alatt éri el a 

zárlati áram. Tehát, ha a zárlati áramot hatásosan akarjuk korlátozni, úgy a fenti időnél lényegesen rövidebb 

működési idő szükséges. 

Ennek elérésére 

csökkenteni kell a kioldási késést, tehát gyorsítani kell a kioldó működését, 

gyorsítani kell az érintkezők szétválását, 

az ívet nagy sebességgel el kell távolítani az érintkezőkről és meg kell nyújtani úgy, hogy az oltáshoz szükséges 

ívfeszültséget minél hamarabb elérjük. 

Az első két feltétel teljesítésében segít az áramútnak a megszakítóban való helyes kialakítása, a zárlati áram 

dinamikus erőhatása nyissa az egyébként nyíló érintkezőket. A harmadik feltétel kielégítéséhez hatásos 

oltókamrán kívül igen erős járulékos mágneses ívfúvás alkalmazása is szükséges. 

4. Feladatok a felkészüléshez 

A következő, már tanult témák felelevenítése: 

Túláram, túlterhelési és zárlati áram; 

Kis- és középfeszültségű megszakítók felépítése, működése; 

Vákuummegszakítók működése; 

Relék, kioldók, áramváltók; 

Védelmi karakterisztikák; 

Szelektivitás; 

Kontaktorok szerepe, működése. 

5. Alkalmazandó eszközök 

M1: SIEMENS 3AE1103-1 12 kV vákuummegszakító, 

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

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

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

T2: 230/24 V leválasztó transzformátor, 

T3: 230/230 V leválasztó transzformátor, 

A1: ampermérő; 5…100 A; 

SK: EAW tip. 230V, szinkronstopper, 
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K1: kapcsoló a védelmi funkció tiltására. 

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

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

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

A1: ampermérő; 5…100 A, 

M1: kismegszakító, 

oszcilloszkóp, 

BE1: beállító ellenállás. 

6. Mérési feladatok 

A mérés menete a következő: 

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

(lásd 10.3. 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 10.4. ábrán látható. 

 

10.3. ábra. A védelmi készülék kapocskiosztása (részlet) 
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10.4. ábra. A beprogramozott védelmi karakterisztika 

7.    Kismegszakító vizsgálata túlterhelési 
áramtartományban 

 

10.5. 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 

7.1.    Mérési és kiértékelési feladatok 

A hőkioldó működési hidegkarakterisztikájának meghatározása és összehasonlítása a szabvány szerinti 

jelleggörbével. 

A mérés kapcsolási vázlata a 10.6. ábrán látható. 
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10.6. ábra. A kismegszakító vizsgálatának kapcsolási rajza 

7.2.    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 10.6. 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 10.7. ábrán, egy gyári működési-idő–áram jellegsáv a 10.8. 

ábrán látható. Az összehasonlítás céljából diagramon ábrázolni kell a mért hidegkarakterisztika pontjait. 

 

10.7. ábra. Kismegszakítók működési-idő–áram jelleggörbéi 
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10.8. ábra. Kismegszakítók szabványos működési-idő–áram jelleggörbéje 

8. Ellenőrző kérdések 

1. Milyen villamos paraméterekkel rendelkezik egy kapcsolókészülék? 

2. Csoportosítsa az ismert kapcsolókészülékeket feladatuk szerint! 

3. Mi a szakaszoló feladata, mik a vele szemben támasztott követelmények? 

4. Hogyan csoportosítaná a szakaszolókat rendeltetésük szerint? 

5. Mi az a reteszelés? 

6. Mik a megszakítók feladatai és felosztásuk? 

7. Mik a megszakítókkal szemben támasztott követelmények? 

8. Mi azaz ívoltás? 

9. Jellemezze a kisfeszültségű megszakítókat! 


