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1. fejezet - Négynegyedes tirisztoros 
egyenáramú hajtás 

1. Bevezetés 

A tirisztoros egyenáramú hajtásszabályozásokat az iparban mind a mai napig - csökkenő volumenben ugyan -, 

de alkalmazzák, elsősorban az u.n. csévélő hajtásokban (például papíriparban). Hagyományos alkalmazási 

területük a nagy teljesítményű szabályozott centrifugahajtások (élelmiszeripar), a gumi-, és műanyagipari prések 

(exruderek), vagyis mindazok a területek, ahol jellemzően nyomaték szabályozásra van szükség a fordulatszám 

szabályozás mellett. Ezekben az alkalmazásokban kétirányú – motoros és fékező - nyomaték is szükségeltetik 

(csévélő hengerek dinamikus szabályozása, centrifugák fékezése stb.), a forgásirány váltás esetenként 

ugyancsak követelmény. A szabályozott hajtások teljesítményelektronikai egysége jellemzően a háromfázisú 

ipari hálózatra csatlakozó hálózati kommutációjú hídkapcsolású tirisztoros áramirányító, a szabályozott hajtás 

pedig állandó, vagy vegyes gerjesztésű egyenáramú gép. 

A laboratóriumi mérés során két, egyforma felépítésű szabályozott hajtásból álló, mechanikailag kapcsolt 

gépcsoport villamos jellemzőit fogjuk megvizsgálni. Mindkét gépet a saját tirisztoros áramirányítója táplálja. A 

gépcsoportban az egyik hajtás motoros üzemben, a másik hajtás pedig fékező nyomatékkal generátoros 

üzemben működik, vagyis a fékezési energiát az áramirányító segítségével a hálózatba visszatápláljuk. 

2. Terminológia és kulcsszavak 

Teljesítmény elektronika, Energia átalakítók, Vezérelt egyenirányítók, Hajtásszabályozás, Power electronics 

3. A mérés célja 

Az egyenáramú gépet tápláló MENTOR típusú gyújtásszög vezérelt tirisztoros áramirányító felépítésének és 

működésének, kezelésének megismerése. 

Az áramirányító váltakozó áramú és egyenáramú oldali villamos mennyiségeinek mérése és oszcilloszkópos 

vizsgálata a szabályozott hajtás különböző üzemállapotaiban (a négy síknegyedben). 

 A kísérleti gépcsoport dinamikus viselkedésének oszcilloszkópos vizsgálata forgásirányváltásnál (reverzálás). 

A kapott eredmények kiértékelése és értelmezése. 

4. A mérés elméleti alapjai 

4.1. A háromfázisú tirisztoros áramirányító felépítése 

A tirisztoros áramirányítókban manapság szinte kizárólag háromfázisú hídkapcsolást alkalmaznak. Ennek alap 

kapcsolása a háromfázisú diódás hídkapcsolás (egyenirányító), amelynek működését és jelalakjait [4] 175÷178 

oldalon részletesen bemutatja. Az alapkapcsolás az 1. ábrán látható. 
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1. ábra: Háromfázisú diódás hídkapcsolás 

A háromfázisú hídkapcsolás legnagyobb előnye az egyszerű felépítés. Egyszerűségéhez képest a táphálózatot 

terhelő áram, ahogy az az 2. ábrán (forrás: [4]) látható, elfogadható mértékű torzítással közelíti a hálózatok 

szempontjából kívánatosnak tartott szinuszos formát. (az ábrán a szemléletesség végett az áramjel fordított). 

 

2. ábra: Diódás hídkapcsolás Ua kimeneti feszültsége és hálózati jelalakjai 

A diódás egyenirányító kimeneti egyenfeszültsége nem változtatható, az áramvezető diódák a természetes 

kommutáció pillanatában váltják egymást az áramvezetésben. A kommutáció folyamatát, amit hálózati 

rendszerekben fedésnek hívunk, [2] a 135-137. oldalon tárgyalja. A kimeneti feszültség változtatása tirisztoros 

áramirányítóval valósítható meg. 

4.2. Fázisszög vezérlés és korlátai 

A tirisztorok a legrégibb teljesítmény elektronikai kapcsoló elemek egyike. A működési elv [4] 14÷16 oldalán 

megismerhető. 

A 3. ábra szerinti tirisztoros kapcsolásban az Ua egyenfeszültség középértékének változtatását a tirisztorok 

vezérelt (késleltetett) bekapcsolásával lehet elérni. Mivel a késleltetést a természetes kommutáció pillanatához 

kell rögzíteni (diódás vezetés kezdete), ezt a vezérlési eljárást gyújtásszög vezérlésnek nevezzük. A gyújtásszög 

vezérlésre jellemző egyfázisú időfüggvények és összefüggések a [4] 20÷24 oldalán jól áttekinthetőek. 

A gyújtásszög vezérlés legnagyobb hátránya a hálózati áram alap-harmonikusának fáziskéséséből származó 

rossz teljesítménytényező, amely a gyújtásszögtől függ l. [3] 4.2.3. fejezet. 
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3. ábra: Egyenáramú gépet tápláló tirisztoros áramirányító 

Az Ua belső feszültségű egyenáramú gépet tápláló tirisztoros áramirányító egyirányú Ia áramot (Ia>0), és 

mindkét irányú Ud feszültséget tud biztosítani. Az egyenirányító üzem (Ud>0) a 4.ábra szerinti I. sík negyedben 

motoros üzemet biztosít, az inverteres üzemben (Ud<0) a hajtás a II. sík negyedben generátorként működik 

(fékez). 

 

4. ábra: Egyenáramú hajtás sík negyedei és teljesítmény viszonyai 

A háromfázisú rendszerekben fontos kiegészítő feltétel a megfelelő fázissorrend. A 3 ábra szerinti tirisztorokra 

olyan sorrendben kell adni a vezérlőjeleket, ahogy az U1-U2-U3 feszültségek sorrendben váltják egymást. A 

háromfázisú tirisztoros áramirányító a hálózati fázissorrendre érzékeny. 

Ezen felül az inverteres üzemben a vezető állapotban lévő tirisztorok kikapcsolása csak a soron következő 

tirisztor gyújtásával biztosítható (hálózati kommutáció). Ha ez elmarad, a vezető tirisztorok a hálózati váltakozó 

feszültséget egy olyan Ua<0  egyenfeszültség forrással kapcsolják össze, amely az üzemzavari áramot 

fenntartja, és határ nélkül növeli (inverter üzemi átbillenés). A kialakuló üzemzavari áramot csak F1÷F3 

biztosítók korlátozzák. 

A gyújtásszög vezérlés működése, és az áramirányító villamos mennyiségeinek időfüggvényei jól 

áttekinthetők  a [7] http://www.ipes.ethz.ch/ipes/e_index.htm oldalon elérhető IPES /Three-Phase Full-Bridge és 

Four-Quadrant Converter szimulátor segítségével. 

4.3. Tirisztorok megengedett igénybevétele, és az áramirányítók 
védelmi elemei 

A félvezető kristályszerkezetek rendkívül érzékenyek a legrövidebb idejű villamos túlterhelésre is. A 3. ábrán 

látható áramutas rajz a védelmi komponenseket is tartalmazza. A tirisztorok villamos igénybevételének a 

korlátai a következők: 

1. Umax megengedett feszültség pillanatérték. Korlátozását V1÷V6 túlfeszültség védő biztosítja 

http://www.ipes.ethz.ch/ipes/e_index.htm
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2. dU/dt feszültség felfutás meredeksége a tirisztoron, amelyet egyedi R-C védőtag korlátoz 

3. tq szabaddá válási idő, amely a gyújtásszög vezérlés korlátozásával biztosítható 

4. dI/dt bekapcsolási (kommutációs) árammeredekség, amelyet az L2÷L4 hálózati oldali soros kommutációs 

induktivitások korlátoznak 

5. Is egyszeri túláram tűrőképesség, amelyet általában egy hálózati félperiódus idejére adnak meg. A hálózati 

áramirányítókban az egyszer bekapcsolt tirisztor nem kapcsolható ki addig, amíg a hálózati feszültség 

polaritást nem vált. Ez az idő legföljebb félperiódus hosszú. 

6. Egyenfeszültséget is tartalmazó áramkörök védelme esetén ( az egyenáramú hajtások ide tartoznak) a túláram 

tűrőképességet i 2 t áram négyzet időintegrál formájában adják meg. Az F1÷F4 biztosítók speciális 

félvezetővédő (gyors-működésű) védőeszközök, amelyeket a félvezető túláram tűrőképességének 

megfelelően választanak ki. 

4.4. Ellenpárhuzamos áramirányítók és köráram mentes vezérlés 

A 4. ábra szerinti III., és IV. sík negyedben a motor armatúra árama Ia<0, ehhez az 5. ábra szerint ellentétes 

áramirányú „negatív” konverter is szükséges (ellenpárhuzamos áramirányító). 

A hídkapcsolású tirisztoros áramirányító kimeneti egyenfeszültség középértéke a gyújtásszög koszinusz 

függvénye [2] 140. old. A két áramirányító készlet kimeneti feszültségének középértéke azonos 

gyújtáskésleltetés mellett ellentétes lenne, ezért a két konverter fázisszög vezérlése egymással ellentétes 

(maximális pozitív kimeneti feszültség esetén a pozitív konverter gyújtásszöge minimális α~0, míg a negatív 

konverteré maximális α~180°) A két konverter feszültsége között pillanatértékben így is van különbség, amely 

egyidejű működés esetén köráramhoz vezet. A négy negyedes áramirányítós hajtásokban alkalmazott műszaki 

megoldásokat [3] irodalom a 2.4 fejezetben, a [5] irodalom a 2.2.1. fejezetben részletesen tárgyalja. 

A mérésben alkalmazott MENTOR áramirányító köráram mentes kapcsolású. A kapcsolás jó működésének a 

feltétele, hogy a pozitív és a negatív áramirányító közül az áram irányától függően csak az egyik működhet. A 

pozitív és a negatív áramirányítók tirisztorainak egyidejű vezető állapota hálózati fáziszárlathoz vezet. Az 

alkalmazott intelligens vezérlő a fenti feltételek teljesülését is biztosítja 

 

5. ábra: Köráram mentes áramirányítós kapcsolás (Forrás: [1]) 

4.5. Egyenáramú gép hajtás szabályozása 

A külső gerjesztésű egyenáramú gépek igen elterjedt szabályozási struktúrája az armatúra feszültség 

szabályozás alárendelt armatúra áram szabályozással [5] 9÷10 old. Ez nem igényel külső jeladókat, és közvetve 

biztosítja a nyomaték korlátozását is. 
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Az áramszabályozó kör a fázisszög vezérlés miatt mintavételezett, holtidős, nemlineáris rendszernek tekinthető. 

A szaggatott, ill. folyamatos áramú üzem változó együtthatójú tagot eredményez, amely adaptív szabályozást 

igényel. A mérésben használt MENTOR hajtásszabályozóban ezeket a szabályozási feladatokat intelligens 

vezérlővel SW úton oldották meg. Az alkalmazott motor paramétereire illesztett szabályozási paraméterek 

beállítása önteszt segítségével történik. 

Az armatúra feszültség szabályozása kompenzált motor (állandó fluxus) esetén közel állandó fordulatszámú 

üzemet biztosít, ha az armatúra árama a korlátozási érték alatt van (fordulatszám szabályozott hajtás). 

Ugyancsak gyakran alkalmazzák az armatúra áram szabályozását közvetett nyomatékszabályozásra (nyomaték 

szabályozott hajtás). Ha a beállított nyomaték motoros (gyorsító) irányú, a hajtás fordulatszámát az armatúra 

feszültséggel korlátozni kell. [6] 

Az áramirányítós hajtásszabályozások jellemző szabályozási algoritmusait és linearizált hatásvázlatait [5] 

részletesen tárgyalja a 2.2.1. fejezetben. 

5. A mérési elrendezés ismertetése 

5.1. A gépcsoport felépítése 

A gépcsoport két, azonos felépítésű külső gerjesztésű, kompenzált egyenáramú gépből áll, amelyeket két, 

azonos felépítésű, de különböző szabályozási struktúrájú áramirányító táplál. A két gép rugalmas 

tengelykapcsolatban van. 

A 6. ábrának megfelelően a gépcsoport fordulatszámát Drive1 hajtásszabályozóval lehet beállítani, a 

tengelykapcsolón átvitt nyomatékot a Drive2 hajtásszabályozón állítható. A jelölt maximális értékeken belül a 

négy tér negyedben (I.Q ÷IV.Q) tetszőleges munkapont beállítható. 

 

6. ábra: A gépcsoport hajtásainak fordulatszám-nyomaték jelleggörbéi 

Az I. tér negyedben jelölt munkapontban a Drive1 hajtás által leadott motoros teljesítményt a Drive2 hajtás 

generátoros (fék) üzemben a hálózatba visszatáplálja (6. ábra), mivel a két gép forgásiránya ellentétes. 

A G1, G2 villamos gép névleges adatai: 

                Un=220V        armatúra feszültség 

                In=37A                armatúra áram 

                Pn=8kW        villamos teljesítmény 
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                nn=1500/min        fordulatszám 

                Ign=1A                gerjesztő áram 

                La=~8mH        armatúra induktivitás 

                Ra=~0,3 ohm        armatúra ellenállás 

5.2. A MENTOR hajtásszabályozó felépítése és villamos jellemzői 

Az áramirányító erősáramú vázlata megegyezik az 5. ábra szerinti ellenpárhuzamos kapcsolással. A belső 

áramok és feszültségek mérése jeladókkal történik, a jelfeldolgozást az intelligens vezérlő végzi. 

Az áramirányító főbb villamos adatai: 

Típus:                         MENTOR II M45R        

Gyártó:                 Control Techniques/Emerson 

Felépítés:                négy térnegyedes, két áramirányító készlet, köráram mentes µP alapú vezérlés 

Hálózati feszültség:        3x200V÷3x480V AC 42÷60 Hz 

Áramfelvétel:                3×38A névleges 

Telj. Tényező:                 0÷(± 0,95) 

Kimeneti feszültség:        270V÷600V DC, a hálózati feszültség függvényében 

Kimeneti áram:                45A, 150% túlterheléssel 

5.3. A vezérlés felépítése 

Az intelligens vezérlő a következő funkciókat látja el: 

1. belső és külső jeladók (áram, feszültség, fordulatszám, pozíció, hőmérséklet, stb) jeleinek feldolgozása 

2. a beállított szabályozási struktúrának megfelelő digitális szabályozás és fázisszög vezérlés 

3. analóg és digitális ki-, és bemenetek konfiguráció szerinti kezelése 

4. a helyi kezelőfelület és a kommunikációs interface kiszolgálása 

5. felügyeleti feladatok, védelmi beavatkozások, hibadiagnosztika 

5.4. A kezelői menürendszer 

A szabályozott hajtások legtöbb jellemzője szoftveres úton beállítható. A korszerű hajtásszabályozók általában 

olyan szoftverekkel rendelkeznek, amelynek segítségével a hajtás a lehető legtöbb ipari alkalmazáshoz 

illeszthető, a mérésben alkalmazott MENTOR-II hajtásszabályozó is ilyen. 

A digitális vezérlés strukturális hatásvázlatának gyakorlatilag minden eleme módosítható. A MENTOR 

hajtásszabályozónál a felhasználó által megadható és/vagy lekérdezhető digitális változók, „paraméterek” száma 

négyszáznál több. 

A paraméterek menü rendszerben funkcionális csoportokra vannak bontva. 13 menüpont van, egy menüpontban 

20÷39 sorszámozott paraméter érhető el. A menüponthoz tartozó paraméterek összefüggése és funkciója a 

menühöz tartozó logikai hatásvázlaton követhető [6]. 

A paraméterek tartalmuk szerint lehetnek: 

1. csak olvasható digitális mennyiségek (mérési adatok, rendelkező jelek, fix gyári beállítások) 
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2. programozható digitális értékek (alapjelek, határértékek, korlátozások, szabályozási állandók, biztonsági 

kódok, forrás-, és célparaméter cím) 

3. programozható konfigurációs bitek (szabályozási struktúrák, ki-, és bemenetek, kommunikáció, 

állapotfigyelés konfigurálása) 

A legáltalánosabb és legegyszerűbb konfigurációhoz tartozó paraméter értékek gyári alapértékek formájában, 

előre be vannak programozva, egy egyszerű fordulatszám szabályozó beprogramozásához 10÷15 paraméter 

beállítása elegendő. A szakszerűtlen módosítás elleni védelem érdekében a hozzáférés három szintű biztonsági 

kódhoz  van kötve. A [6] MENTOR kézikönyv a www.controlvh.hu honlapról érhető el. 

5.5. A hajtásszabályozók kezelése kézi vezérlőpultról 

Jelen mérési feladathoz a 7. ábrán feltüntetett csatlakozásokkal a minimálisan szükséges funkciók lettek 

kiépítve: 

1. K1: Engedélyezés/Tiltás (TB4/31) A kapcsolóval az áramirányító működése letiltható (pl. bekapcsoláskor) 

2. K2: Start/Stop (TB3/21) A kapcsolóval a motor forgása engedélyezhető 

3. K3: +10V/-10V sebesség vagy nyomaték alapjel polaritás váltása 

4. P1: Ua armatúra feszültség alapjel (TB1/3) fix bemeneten ±10V (Drive1-ben aktív) 

5. P2: Ia armatúra áram alapjel (TB1/4) programozott bemeneten ±10V (Drive2-ben aktív) 

 

7. ábra: Vezérlés be-, és kimenetek 

5.6. Kapcsolási elrendezés és az alkalmazott műszerek 

A mérés kapcsolási rajza a 8. ábrán látható. L1-L2-L3 a hálózati fázisfeszültségek: 3x120/200V 

http://www.controlvh.hu/
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8. ábra: A mérési elrendezés 

A méréshez használt eszközök: 

1. Uin:        analóg AC voltmérő 127V fázisfeszültség mérésére (lágyvasas) 

2. Iin:        analóg AC ampermérő 5A méréshatárral (lágyvasas) 

3. Pin:        kereszttekercses wattmérő U=127V; I=5A mérési tartománnyal 

4. Qin:        kereszttekercses wattmérő U=240V; I=5A mérési tartománnyal (meddőteljesítmény. 

mérőkapcsolásban) 

5. AV1:        50A/5A AC áramváltó transzformátor 

1. V1, V2:        analóg DC voltmérők 300V mérési tartományban 

2. A1, A2:        analóg DC ampermérők 60mV-os mérő söntökhöz 

3. RS1-2:        50A/60mV árammérő söntök 

4. PS1-2:        HPH tip. gerjesztő áram szabályozó tápegységek 0÷2,5A 

5. DSO:        digitális tárolós oszcilloszkóp Goodwill GDS-1062  két csatornás,  PC kapcsolattal 

6. PHA:        egyfázisú hálózati analizátor FLUKE 41B, PC kapcsolattal 

7. CCL:        AC/DC lakatfogós áramváltó FLUKE i310s 30A/300A 

8. DPR:        nagyfeszültségű mérő-leválasztó adapter TESTEC TT-SI 9002  1/200;  max  ± 1400V 

9. PC:        számítógépes adatátvitel és kiértékelő szoftverek 

6. A mérési feladatok 
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6.1. Hálózatoldali villamos mennyiségek mérése motoros és 
generátoros üzemben 

1. Feszültségmentes állapotban kapcsoljuk a hajtások kézi kapcsolóit K1=tilt, K2=stop, K3=+ állásba, az alapjel 

potenciométert minimumra. Csatlakoztassuk a FLUKE analizátor feszültség bemenetét U1 fázisfeszültségre, 

az áramérzékelő lakatfogóval mérjük az I1 fázisáramot. 

2. Helyezzük feszültség alá a hajtásokat, és ellenőrizzük a gerjesztő áramokat. Engedélyezzük a működést 

K1=engedélyez, ezt követően K2=start átkapcsolással. 

3. Drive1-n növeljük az alapjelet a motor névleges feszültségéig. Drive2 nyomaték alapjelével növeljük Drive1 

terhelését a névleges armatúra áram 75%-ig. Jegyezzük fel a hálózati analóg műszerek által mért értékeket. A 

hálózat analizátor mérési eredményeit mentsük el az 1. memóriahelyre (max10). 

4. Ismételjük meg a mérést csökkenő, majd fordított polaritású növekvő armatúra feszültséggel az ellentétes 

irányú névleges munkapontig (max. 8 munkapontban), majd a gépcsoport leállítása után K1 kapcsolóval 

tiltsuk le a hajtások működését. 

6.2.  Motoroldali villamos mennyiségek oszcilloszkópos 
vizsgálata 

1. Kapcsoljuk össze a digitális oszcilloszkópot a PC-vel és kapcsolódjunk az adatfeldolgozó szoftverhez. A 

feszültség adapter bemenetét csatlakoztassuk az Ua1 armatúra feszültségre, az árammérő lakatfogóval Ia1 

áramot jelenítjük meg. Az oszcilloszkópot a hálózathoz szinkronizáljuk. 

2. Az előző pont szerint állítsunk be névleges feszültségű, és 75% terhelésű munkapontot. Írjuk fel a bemeneti 

oldali műszerekkel (Uin, Iin, Pin, Qin) valamint az egyenáramú körökben (V1, A1, V2, A2) mért értékeket, 

tároljuk el a PC-n az Ua1 feszültség és az Ia1 áram jelalakjait. Mérjük meg utóbbi két mennyiség 

hullámosságának (AC komponensének) csúcs-, effektív-, és középértékét. 

3. Ismételjük meg a fenti mérést Ua1=0 feszültség mellett és fordított forgásirányú névleges munkapontban is. 

6.3. Fedési folyamat oszcilloszkópos vizsgálata 

1. Az előző mérési elrendezésben vizsgáljuk meg Ua1 jelalak változását a teljes beállítható feszültség 

tartományban. Rögzítsük a minimális gyújtáskésleltetéshez tartozó jelalakot az oszcilloszkóp memóriájában, 

és hasonlítsuk össze az Ua1=100V-hoz tartozó jelalakkal. Időkurzorok segítségével mérjük meg a 

gyújtáskésleltetés idejét 

2. Keressük meg a fedési folyamat kezdetét és végét, és az időkurzorok segítségével határozzuk meg a fedési 

folyamat idejét Ua1=névleges és Ua1=0 feszültségnél. A mérési eredményeket PC-n rögzítsük. 

6.4. Nyomaték irányváltás vizsgálata 

Állítsunk be névleges Ua1 feszültséget, és 75% névleges armatúra áramot. Vizsgáljuk meg az Ia1 áram 

lefolyását, ha a Drive2-n ellenkező előjelű nyomatékot adunk (K3=polaritás átkapcsolással). Az áram 

irányváltással együtt a két áramirányító csoport között üzemváltás történik. Rögzítsük és tároljuk el az áram 

tranziens folyamatát. Időkurzorral állapítsuk meg az áram polaritás váltásához kapcsolódó szünetidőt. 

7. Eredmények rögzítése és kiértékelése 

1. Dokumentáljuk a mérési elrendezést, és az alkalmazott műszereket 

2. Számítsuk ki az 1.6.1. mérés adatai (analóg műszerek) alapján a hajtás látszólagos, aktív, és meddő 

teljesítményét a mérési pontokban. A FLUKE hálózat analizátor rögzített adatai közül a PF teljesítmény 

tényezőt is illesszük a táblázatba. Ábrázoljuk ezeket az adatokat az armatúra feszültség függvényében. 

Értelmezzük a kapott összefüggéseket. 
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3. Az 1.6.2. mérés adatai alapján számítsuk ki az áramirányító és a gépcsoport veszteségi teljesítményét a 

vizsgált munkapontokban, és magyarázzuk meg azok eredetét. Dokumentáljuk az oszcilloszkópos méréseket. 

Melyik AC komponens befolyásolja jelentősen az egyenáramú gép üzemét? 

4. Az 1.6.3. mérés alapján számítsa ki az Ua1=100v-hoz tartozó gyújtáskésleltetési szöget, és a hálózati 

feszültség ismeretében hasonlítsa össze az elméleti értékkel. 

5. Az 1.6.4. mérés alapján állapítsuk meg a köráram mentes hajtás nyomaték holtidejét. Miért van erre szükség? 

Milyen sík negyed váltáshoz kapcsolódik ilyen holtidő? 

8. Felkészítő feladatok 

1. A hajtott motor adatai alapján számolják ki, hogy mekkora minimális AC hálózati feszültség mellett 

biztosítható a mérésben használt motor névleges munkaponti fordulatszáma. 

2. A 6. ábra szerinti fordulatszám-nyomaték jelleggörbe vízszintes tengelyén a fordulatszám mellett az Ua 

armatúra feszültség, a függőleges tengelyen a nyomatékkal együtt az Ia armatúra áram is fel van tüntetve. Írja 

fel azokat az összefüggéseket, és elhanyagolásokat, amelyek alapján ez megtehető. 

3. Rajzolja fel a diódás hídkapcsolás hálózati fázisáramának jelalakját ideális (pillanatszerű kommutáció, és 

végtelen kimeneti induktivitás) esetben. Határozza meg az áram effektív értékét, valamint az alapharmonikus 

effektív értékét, ha a kimeneti áram Ia. Mekkora a hálózati áram torzítási tényezője? 

4. A mérési elrendezésben a Drive1 hajtás a III. tér negyedben üzemel. A terhelőgépnek használt Drive2 hajtás 

milyen tér negyedben üzemel, és miért? 

5. A mérendő áramirányítót 3×127/220V-os földelt háromfázisú hálózatról tápláljuk. Az Ua kimeneti feszültség 

jelalakját földelt hálózatról táplált digitális oszcilloszkóppal vizsgáljuk. Milyen potenciál leválasztást kell 

biztosítania a bemeneti feszültség adapternek, ha a kimeneti feszültség középértéke maximális, és miért? 

9. Irodalomjegyzék 
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2. fejezet - Négyszögmezős szinkron 
szervohajtás vizsgálata 

 

1. A mérés tárgya 

Robotok és szerszámgépek villamos szervo hajtásainak egyre jelentősebb hányadát képezik a váltakozóáramú 

hajtások. Az állandó mágneses szinkron szervomotoros hajtásokban négyszögmezős és szinuszmezős 

szinkrongépeket használnak. Optimális tulajdonságú irányítás mindkét esetben a szinkron szervomotor 

forgórész helyzetéről vezérelt és a mező alakjával összehangolt áramvektor szabályozással érhető el. Ez 

impulzusszélesség modulációs tranzisztoros feszültséginverteres táplálással biztosítható. E mérésben egy 

β=180°-os négyszögmezős szinkron szervohajtást vizsgálunk. 

2. A mérés elméleti alapjai 

2.1. A négyszögmezős szinkrongép táplálása 

A szinkrongépekhez illesztett áram jelalak a pólusfeszültség-szögelfordulás függvény ismerete alapján is 

megválasztható. Egy fázis által létrehozott mechanikai teljesítmény és így a nyomaték is az adott fázis 

pólusfeszültsége és a fázisáram szorzataként adódik. Állandó teljesítmény, illetve nyomaték tehát úgy érhető el, 

ha az egyes fázisokra vonatkozó pólusfeszültség és a fázisáram szorzatok összege állandó. Négyszögmezős 

szinkrongépeknél többféle áram jelalak kialakítás szokásos. A legegyszerűbb táplálást az ún. egyfázisú táplálás 

jelenti. Ilyenkor a kommutációs alatt létrejövő fedést elhanyagolva egyidejűleg csak egy fázisban folyik az 

áram. Pozitív nyomatékot ilyenkor úgy hozunk létre, hogy állandó áramot alakítunk ki azon 

szögtartományokban, amikor a pólusfeszültség nagysága állandó fordulatszámú üzem esetén állandó pozitív 

érték. A pólusfeszültség-szögelfordulás függvénynek negatív állandó értékű szakasza is van. Ezt a szakaszt az 

egyfázisú vezérlés nem használja ki. Egyetlen előnye van a kétfázisú vezérléshez képest: egyirányú 

áramvezetés, unipoláris táplálás kialakítása is elegendő. Ilyenkor a gép táplálása nagyon hasonlít az egyenáramú 

gépekéhez, azzal az eltéréssel, hogy az egyenáramot nem egyetlen tekercs, hanem 3 tekercs felváltva vezeti, a 

kommutációt pedig elektronika biztosítja. Ezért ezeket a hajtásokat elektronikus kommutációjú egyenáramú 

gépeknek is nevezik (ECDC). Amennyiben a pólusfeszültség-szögelfordulás függvény negatív állandó értékű 

szakaszát is ki szeretnénk használni, akkor ezen a szakaszon negatív irányú árammal hozhatunk létre pozitív 

nyomatékot. Tehát az egyfázisú vezérléssel szemben kétirányú áramvezetésre, bipoláris táplálás kialakítására 

van szükség. Ekkor a kommutációtól eltekintve egyidejűleg két fázisban folyik az áram. Négyszögmezős 

szinkrongépes hajtásoknál is lehetséges a háromfázisú vezetés, ezt azonban a gyakorlatban nem szokás 

használni. Az egy- és kétfázisú vezetés alkalmazásánál a fő szempont az egyszerű vezérelhetőség még azon az 
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áron is, hogy a megkívánt áram jelalak csak közelítően teljesíthető és az előállított nyomaték is kevésbé sima. 

Amennyiben fontos a sima nyomaték, inkább szinuszmezős szinkrongépeket használnak. 

2.2. A négyszögmezős szinkrongép áramszabályozása 

A négyszögmezős szinkrongép áramszabályozása többféleképpen is megvalósítható: fázisonkénti áram kétpont 

szabályozással, táblázatos vektoros áram kétpont szabályozással, ISZM modulátoros PI áramszabályozással. 

3. A mérés ismertetése 

3.1. A vizsgált hajtás fő építőelemei 

1. Szinkron szervohajtás (Stromag gyártmányú): 

Szinkron szervo elektronika: Umax=3·240 V, In=25 A, Imax=50 A 

Szinkron szervo motor: Mn=8 Nm, In=20 A, Imax=105 A, K=0,4 Nm/A, Θ=0,006 kgm2, 

nmax=3000/min. 

1. Terhelőgép: 

Mn=20 Nm, In=25 A, Imax=170 A, K=0,8 Nm/A, Θ=0,032 kgm2, nmax=1200/min. 

1. Illesztő transzformátor, 3·380/3·210 V, 2 kVA 

2. Nyomatékmérő: nyomatékmérésre, valamint a feszültség, áram és fluxus Park-vektorok komponenseit 

szolgáltatja. 

3. Oszcilloszkóp 

4. Terhelőellenállás 

3.2. A hajtás üzembehelyezése 

1. Kapcsoljuk ki a szinkron szervo elektronika alapjel kapcsolóját, állítsuk 0-ra az alapjel potenciométert, és az 

engedélyező kapcsolót. 

2. Kapcsoljuk be a 3·380 V-os 50 Hz-es hálózatot. 

3. Engedélyezzük az üzemet, majd állítsuk be a kívánt alapjelet és kapcsoljuk be az alapjel kapcsolót. 

3.3. Felhasznált fontosabb műszerek 

1. Nyomatékmérő 

2. Kézi multiméter 

4. Mérési feladatok 

4.1. Pólusfluxus, pólusfeszültség mérése 

A szinkron szervo hajtás működését tiltsuk és az egyenáramú motorral forgassuk meg a szinkron gépet. 

Vizsgáljuk meg a pólus fluxus és a pólus feszültség parkvektorát, valamint időfüggvényeit. Magyarázzuk meg 

az elméletitől mutatkozó eltéréseket. A pólusfeszültség és az la, lb pozíció jelekből ellenőrizzük a szinkron gép és 

a pozícióadó mechanikai kapcsolatának helyességét. 

4.2. Feszültség, fluxus és áram vizsgálat 
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Kapcsoljuk az egyenáramú motort az RT ellenállásra, és motoros szinkrongép üzemben vizsgáljuk meg az ū,  

és ī vektorokat, illetve az ua, Ψa, ia fázismennyiségeket mindkét forgásirányban. Vizsgáljuk meg, hogy milyen 

táplálást valósítottak meg a hajtás tervezői. 

4.3. Szinkronozás vizsgálat 

Ellenőrizzük a forgórészhez való szinkronozást az la, lb és az ia jelekből mindkét forgásirányú motoros és 

generátoros üzemben (generátoros üzem csak átmeneti állapotban hozható létre). Magyarázzuk meg a motoros 

és a generátoros üzemű szinkronozás közötti különbséget. Vizsgáljuk meg a szinkronozást motoros-generátoros 

átmenet alatt. 

 

9. ábra: A vizsgált hajtás felépítése 

4.4. Fordulatszám mérés ellenőrzése 

Mindkét forgásirányban ellenőrizzük a fordulatszám érzékelő elektronika működését az la, lb és n jelek alapján. 

4.5. A hajtás nyomaték-áram jelleggörbéjének felvétele 

A nyomatékmérő M jelét vagy az egyenáramú gép áramát felhasználva vegyük fel a hajtás M(i) 

karakterisztikáját, magyarázzuk meg a kapott görbét! 

4.6. Fordulatszám és áram időfüggvények vizsgálata 



 Négyszögmezős szinkron 

szervohajtás vizsgálata 
 

 15  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Oszcilloszkóppal vizsgáljuk meg a hajtás n(t) és i(t) görbéit alapjel ugratásnál és irányváltásnál. A vizsgálatokat 

üresjárásban és terheléssel is végezzük el! 

4.7. Ugrásszerű terhelés változás hatásának vizsgálata 

A terhelő ellenállás kapcsolásával vizsgáljuk a terhelés felvétel és ledobás hatását az n(t) és az i(t) 

időfüggvényekre. 

4.8. Követési tulajdonságok vizsgálata 

Kössük be a jelgenerátort. Állítsunk be egy fix alapjelet és a jelgenerátorral szuperponáljunk erre szinuszosan és 

négyszögletesen változó jeleket. Vizsgáljuk meg a hajtás alapjel követési tulajdonságait: na(t), n(t) és i(t). 

Vegyük fel a zárt fordulatszám szabályozási kör Bode amplitúdó- és fázisszög diagramját. 

5. Számítógépes szimulációs vizsgálatok 

A szimuláció a mérésben szereplő β=180°-os négyszögmezős szinkron szervo motorra épülő szabályozást 

vizsgálja. Az illesztési szabályokat tranziens folyamatokra is be kell tartani. Ekkor a fordulatszámmal arányosan 

változik a pólusfeszültség nagysága. Az áram alapjel értékét a külső fordulatszám szabályozókör 

nyomatékigénye szabja meg. 

5.1. Fázisonkénti áram kétpont szabályozás 

A módszerhez az áram alapjel időfüggvénynek fázisonként kell rendelkezésre állnia és fázisonként kell 

vizsgálni az ettől való eltérést. Az eltérés mértékére meg kell adni egy ±ΔI tolerancia sávot. Ha mindhárom 

fázisra azonos toleranciasávot adunk meg, akkor ez vektoros ábrázolásban egy 2ΔI laptávú hatszöget határoz 

meg a pillanatnyi áram alapjel vektor körül. A szimuláció megmutatja, hogy az áram hibavektor általában a 

hibahatszögön belül marad, ebből kétféleképpen lép ki: 

1. időnként a hatszög oldalaihoz csatlakozó szabályos háromszögekbe. Ennek oka az, hogy a motor 

csillagpontja nincs kivezetve, így a három fázis árama nem független; 

2. villamos 60 fokonként nagy „túllövéssel”. Ennek oka az, hogy az áram alapjel 60 fokonként ugrásszerűen 

változik, amit az áram nem tud ugrásszerűen követni. 

5.2. Táblázatos vektoros áram kétpont szabályozás 

A szabályozó azt a pillanatot érzékeli, amikor az áram hibavektor eléri a 2ΔI laptávú hatszög valamelyik oldalát. 

Az inverter kapcsolási állapotát egy előre megadott táblázat alapján döntik el. Ez a táblázat két változótól függ. 

Az egyik változó az, hogy a hatszög melyik oldalát érte el az áram hibavektor, a másik az, hogy a hiba 

változását befolyásoló feszültség vektor melyik 60 fokos szektorban tartózkodik. A szimuláció azt mutatja, hogy 

az áramhiba a 60 fokonként bekövetkező alapjel-ugrás hatásoktól eltekintve a hatszög területén belül marad. 

5.3. ISZM modulátoros analóg PI áramszabályozás 

A PI típusú szabályozó paramétereit a programból változtatni lehet. Az inverter vezérlő az éppen vezérelendő 

két fázist 60 fokonként átkapcsolja. 

5.4. A program működése 

A program nyelve Pascal. A rendszert az állapotegyenletei írják le, amelyeknek a megoldása Runge-Kutta 

integrálási módszerrel történik. A beavatkozási pillanatokat iterációs eljárás határozza meg. 

A kezdeti értékek és a paraméterek változtathatók V-vel, a szimuláció indítható G-vel, ábrázolás választható A-

val, kilépés kezdeményezhető K-val. A szimuláció indításakor el kell dönteni a szimuláció idejét és hogy melyik 

szabályozási módot akarjuk vizsgálni. Be kell állítani a ΔI-t, majd a szimuláció közbeni ábrázolás módját. Lehet 

vizsgálni a teljes áramvektor vagy a kinagyított hibavektor időfüggvényét. A szimuláció végén a tárolt adatok 

alapján lehetőség van utólagos kiértékelésre, fázisáram, fordulatszám, nyomaték, stb. ábrázolására. Az 

integrálási lépésköz alapértéke 0,05, ami 159 µs-nak felel meg. Az időléptékezés trel=wntvalós, ahol wn=314 rad/s. 
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6. Ellenőrző kérdések 

1. Milyen gépeket használnak a szervohajtásokban? 

2. Milyen táplálási módok szokásosak a négyszögmezős szinkrongépek esetében? 

3. Miért szokás a négyszögmezős szinkrongépeket ECDC gépeknek nevezni? 

4. Hogyan számítható a négyszögmezős szinkrongépek nyomatéka? 

5. Mi a pólusfeszültség, hol és hogyan mérhető? 

6. Mi okoz nyomatéklüktetést a négyszögmezős szinkrongépeknél? 

Gondolkodtató kérdések 

1. Mely hajtásoknál találkozhatunk unipoláris táplálással (egyirányú áram)? 

2. Mi az unipoláris táplálás előnye, hátránya? 

3. Melyik unipoláris táplálású villamos forgógépnél növelhető a gép nyomatéka úgy, hogy a tekercsekben folyó 

áram nagysága a telítési tartományba viszi a vasat? 

7.  Irodalomjegyzék 

1. x 
 

[1] Schmidt István, Vincze Gyuláné, Veszprémi Károly: 

Villamos szervo- és robothajtások, Műegyetemi Kiadó, 

75-83. oldal, 92-99. oldal 2000. 

  

  

x 



   

 17  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3. fejezet - Szinuszmezős szinkron 
szervohajtás vizsgálata 

 

1. A mérés tárgya 

Robotok és szerszámgépek villamos szervo hajtásainak egyre jelentősebb hányadát képezik a váltakozóáramú 

hajtások. Az állandó mágneses szinkron szervomotoros hajtásokban négyszögmezős és szinuszmezős 

szinkrongépeket használnak. Optimális tulajdonságú irányítás mindkét esetben a szinkron szervomotor 

forgórész helyzetéről vezérelt és a mező alakjával összehangolt áramvektor szabályozással érhető el. Ez 

impulzusszélesség modulációs tranzisztoros feszültséginverteres táplálással biztosítható. A mérés célja egy ipari 

kivitelű szinuszosan modulált inverterről táplált szinuszmezős szinkron szervohajtás megismerése. A hajtás 

teljesen digitalizált, mikrokontrolleres vezérlésű. A hajtás szabályozási szintje választható. Működhet 

pozíciószabályozott vagy fordulatszám szabályozott hajtásként. Pozíciószabályozás esetén is működik a 

fordulatszám szabályozás. Alárendelt, legbelső áramszabályozással rendelkezik, amely digitális háromfázisú PI 

típusú szabályozóból és ISZM modulátorból épül fel. A hajtás PC-ről üzemel, a paraméterei változtathatók, a 

szabályozó jellemzői grafikusan ábrázolhatók. A hajtás alapjele megadható potenciométerről, illetve 

frekvenciaadóról is. A mérés során mind a hajtás vezérlése, mind a hajtás vizsgálata a számítógép segítségével 

történik. 

2. A mérés elméleti alapjai 

2.1. A szinuszmezős szinkrongép táplálása 

A szinkrongépekhez illesztett áram jelalak a pólusfeszültség-szögelfordulás függvény ismerete alapján is 

megválasztható. Egy fázis által létrehozott mechanikai teljesítmény és így a nyomaték is az adott fázis 

pólusfeszültsége és a fázisáram szorzataként adódik. Állandó teljesítmény, illetve nyomaték tehát úgy érhető el, 

ha az egyes fázisokra vonatkozó pólusfeszültség és a fázisáram szorzatok összege állandó. Szinuszmezős 

szinkrongépeknél a szinuszos eloszlású pólusmező az álló koordinátarendszerből nézve egy – a forgórésszel 

együttforgó – pólusfluxus Park-vektorral jellemezhető. Ideális viszonyokat feltételezve a pólusfluxus Park 

vektor nagysága állandó. Állandó fordulatszám esetén a pólusfluxus által indukált pólusfeszültség szinuszos, 

Park vektora pedig egyenletesen körforgó. Lüktetésmentes mechanikai teljesítményhez és nyomatékhoz a 

pólusfeszültség frekvenciájával megegyező frekvenciájú szimmetrikus szinuszos áramrendszerre van szükség. 

Tehát szinuszmezős szinkrongépnél a forgórész szöghelyzetéről szinkronozott szinuszos alakú áram jelenti az 

illesztett táplálást. A legjobb szervo tulajdonságokat ±90°-os nyomatékszöget (áram és pólusfluxus közötti 

szöget) biztosító áramvektor szabályozással lehet elérni. A vizsgált szervohajtás a teljes fordulatszám 
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tartományban ebben az ún. normál (nem mezőgyengítéses) üzemben dolgozik. Az ideális vektoros 

áramszabályozó tranziensek (pl. indítás, forgásirányváltás, stb.) alatt is a fenti nyomatékszöget biztosítja. 

2.2. A szinuszmezős szinkrongép áramszabályozása 

A szinuszmezős szinkrongép áramszabályozása többféleképpen is megvalósítható: pl. fázisonkénti áram kétpont 

szabályozással, táblázatos vektoros áram kétpont szabályozással, ISZM modulátoros PI áramszabályozással. 

3. A mérés ismertetése 

3.1. A vizsgált hajtás fő építőelemei 

1. Szinkron szervohajtás (SEM gyártmányú, angol): 

Szinkron szervo elektronika: Umax=3·380 V, In=5 A, Imax=10 A 

Az ISZM modulátor frekvenciája: 9,26 kHz. Az áramszabályozást és az impulzusszélesség modulációt a 

NOVOTRON által kifejlesztett ASIC NOVOCHIP végzi, a többi feladatot egy Hitachi H8 µController látja el. 

A resolver jeleinek feldolgozását a 2S82 Analog Devices chip végzi. 

A digitális szabályozás adatai: 

1. áramszabályozás: PI típusú, 54 µs-os ciklusidő, 

2. fordulatszám szabályozás: PI típusú, 432 µs-os ciklusidő, 

3. pozíció szabályozás: PD típusú, 432 µs-os ciklusidő. 

Szinkron szervo motor: Mn=3,8 Nm, Inrms=4 A, Imax=24 A, K=64V/1000/min=0,611Vs/rad, nmax=6000/min. 

A „K” adat jelentése az, hogy pl. 6000/min maximális fordulatszámhoz 384 V értékű vonali csúcsértékű 

pólusfeszültség tartozik, vagyis 221,7 V a fázis csúcsérték. A tápegység közvetlenül a 3·400V, 50 Hz-es 

hálózatra csatlakozik, így az invertert tápláló közbenső köri egyenfeszültség névleges értéke kb. 560 V. 560 V 

egyenfeszültségből , vagyis kb. 320 V csúcsértékű szinuszos feszültséget tud az inverter előállítani. 

Tehát a szinkrongép mezőgyengítés nélkül is képes a maximális 6000/min fordulatszámon üzemelni. 

1. Terhelőgép (EVIG állandó mágneses gyártmányú egyenáramú gép, EZG703): 

Mn=3 Nm, In=13 A, Imax=80 A, K=0,24 Nm/A, Θ=0,00192 kgm2, nmax=2500/min. 

1. Nyomatékmérő: nyomatékmérésre, valamint a feszültség, áram és fluxus Park-vektorok komponenseit 

szolgáltatja. 

2. Oszcilloszkóp 

3. Terhelőellenállás 

3.2. A hajtás üzembehelyezése 

1. Kapcsoljuk be a 3·380 V-os 50 Hz-es hálózatot. A készülék ennek hatására öntesztet végez, a kijelzőn az 

1…9 számsor, majd egy villogó u betű jelzi a készenlétet. 

2. A hajtáskezelő szoftver az ND21.com-mal indítható, mely az azonos nevű könyvtárból hívható meg. A 

képernyő baloldali oszlopában jelenik meg a menü-választék, indításkor a főmenü. A képernyő jobb felében 

egy koordinátarendszer jelenik meg az ábrázolandó jelek és az időlépték feltüntetésével. A jobb alsó 

sarokban a hibaüzenet látható, amely DEL-lel törölhető. Ha nincs hibaüzenet, akkor ugyanitt a motor 

hőmérséklete látható. A jobb felső sarokban levő kiírás a hajtás állapotának jelzésére szolgál, néhány példa: 

3. A főmenű a következő: 
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A menübe belépni a jelzett billentyűvel lehet, visszatérni pedig az [r] billentyűvel vagy a SPACE segítségével. 

3.3. A hajtás kezelése 

A hajtás [G] alapbeállításait ne változtassuk, az [M] maximális értékeit az első próbákhoz állítsuk alacsony 

értékre. A fordulatszám szabályozott üzem beállítására két lehetőség van. Az egyik a [D] főmenüből, a másik a 

[d] demoból. 

A [D] főmenüpont a fordulatszám szabályozó beállításához nyújt nagy segítséget, mivel lehetőséget ad az [N] 

vagy [n]–nel beállított értékű [Drehzahlsollwert] alapjel ugratás, az irányváltás, ill. a ciklikus reverzálásból álló 

teszt üzemmód megfigyelésére. [d]-vel lehet forgásirányt váltani, [T]-vel lehet a teszt üzemmód ciklusidejét 

állítani. Üzem közben az alapjelet ne változtassuk! 

A hajtás [g]-vel indítható és [s]-sel állítható le. Hiba esetén a hajtás [Esc]-pel tiltható. 

A főmenü [d] demo pontjából a hajtás szabályozott jellemzőjét ki lehet választani, ez lehet a [d] fordulatszám 

vagy a [p] pozíció. Ugyaninnen lehet indítani [a]-val a pozícionáló tesztet. 

A fordulatszám szabályozásra vonatkozó adatok a főmenü [d] menüpontjában az [n] alapjel, az [a] alapjel 

felfutási idő, az [N] maximális fordulatszám, az [i] maximális áram decimálisan állíthatók, a [d] forgásirány a + 

vagy – előjellel. Ha a főmenü [D] menüje szerint a fordulatszám szabályozás teszt üzembe volt kapcsolva, akkor 

ez itt [R]–el felülbírálható. 

A pozíciószabályozásra vonatkozó adatok: az [x] pozíció alapjel ugratás parancs mm-ben, [*] Ritzel, az egy 

körülfordulásnak megfelelő távolság mm-ben, a motor [n] fordulatszáma, amellyel a pozícionálást végezni 

szeretnénk és ennek a fordulatszámnak az elérési ideje, az [a] Rampa, mely a gyorsulást írja elő. Az [i] a 

pozícionálás irányát szabja meg. Ha a pozícionálás sebességére túl nagy értéket írunk elő, a hajtás „Überlauf” 

jelzéssel leáll. 

A főmenü [p] pontjával állíthatók be a szabályozási paraméterek. Itt lehetőség van a tachojel szűrésének, a 

fordulatszám szabályozó P és I tagjának, a pozíció szabályozó P és D tagjának változtatására a képernyőn 

található billentyűkkel értelemszerűen. A beállított adatok hexadecimálisan vagy százalékosan grafikonról 

leolvashatók. Ha fordulatszám szabályozott üzem van, a [@] lenyomásával a pozíciószabályozó (Lageregler) 

beállítását ki lehet kapcsolni. 

A főmenü [o] pontjával juthatunk az oszcilloszkóp menübe. Beállíthatjuk az ábrázolni kívánt két jelet, 

bármelyik fázis áramot, fordulatszámot, pozíciót vagy nyomatékot, ezeknek az alap (Sollwert)- vagy 

visszacsatoló (Istwert) jelét. Beállíthatjuk a triggerelési szintet, azt, hogy fel- vagy lefutó élre indítsa az 

ábrázolást (slop). Változtatni tudjuk az időalapot. A képernyő a tartalmát a [h] hold-dal megőrzi. A 

változtatások csak akkor érvényesek, ha az [a] auto kapcsoló „yes” állásban van. A szkópfunkció hátrányos 

tulajdonsága, hogy kis felbontású, és a függőleges léptéket nem lehet változtatni. Az oszcilloszkóp felvételek 

tarolhatók és könyvtározhatók. 

A főmenü [a] archív pontjával lehet a rendszer belső paramétereit, RAM, EEPROM, ASIC paramétereit átírni, 

illetve megjeleníteni. A RAM paraméterek a RAM-Monitor szerint nevezhetők meg. Írás, olvasás 

hexadecimálisan! Az áramszabályozó paraméterei az ASIC [A] paraméterei között állíthatók, az arányos tag 

[p]-vel, az integráló [i]–vel, mindkettő hexadecimálisan. 

3.4. Felhasznált fontosabb műszerek 

1. Számítógépes adatgyűjtő és feldolgozó rendszer 

2. Nyomatékmérő 

4. Mérési feladatok 

4.1. A hajtásirányítás megismerése 

A számítógépes hajtásirányítás megismerése. Alapjeladás, üzemmód kiválasztása. Oszcilloszkóp funkciók 

beállítása. 
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4.2. Az EMK kompenzáció ellenőrzése, az áramszabályozó 
beállítása 

A főmenü [G] menüjében az EMK (pólusfeszültség) kompenzáló beállítását ellenőrizzük le, ez 64V/100/min 

(64mV/Umdrehung) legyen! Ezt követően az áramszabályozót állítsuk be a fordulatszám szabályozott teszt 

üzemben! Az oszcilloszkóp menüt pl. iasoll, iaist jelre, nsoll triggerjelre, -1 késleltetésre, 5ms-os időalapra 

állítsuk be. Az áramszabályozó alapbeállítása P=C0H és I=02H. Jó beállítás túllendülés mentes és minimális 

fáziskésleltetésű. 

4.3. A fordulatszám szabályozó beállítása 

Itt is célszerű a beállítást teszt üzemben elvégezni. Az oszcilloszkóp beállítás legyen pl. nsoll, nist, nsoll-ról 

triggerelve, 200 ms időalap. A [p] főmenüben változtassuk a szabályozó paramétereit. Minimális túllendülésre 

és gyors beállásra törekedjünk. 

4.4. A pozíció szabályozó beállítása 

A pozíciószabályozó beállítását ugyancsak a [p] főmenüben, „Lageregler: ein” állapotban végezzük. A 

pozíciószabályozás belső oszcilloszkópos vizsgálatánál vegyük figyelembe, hogy a pozíció jeladó minden 

körülfordulás után nullázza magát. A pozíciójel így folytonos helyett fűrész lakú. Ennek megfelelő a pozíció 

alapjel is. Próbáljunk olyan ugratásokat végezni, hogy ahol ez az ábrázolási mód nem nagyon zavaró. A 

oszcilloszkóp beállítására javasoljuk a lagesoll, lageist, lagesoll-ról való triggerelést és 100-200 ms időalapot. 

Törekedjünk a túllendülés mentes pozícionálásra! 

4.5. Park vektorok vizsgálata 

A nyomatékmérő segítségével vizsgáljuk meg a hajtás feszültség, áram és fluxus Park vektorát! 

4.6. A hajtás dinamikus tulajdonságainak vizsgálata 

Az indítási és a reverzálási folyamatokat a nyomatékmérő által előállított áram Parkvektorral vizsgáljuk. 

Hasonlítsuk össze a szimulációs eredményekkel! 

5. Számítógépes szimulációs vizsgálatok 

A szimuláció a mérésben szereplő szinuszmezős szinkron szervo motorra épülő szabályozást vizsgálja. Az 

illesztési szabályokat tranziens folyamatokra is be kell tartani. Ekkor a fordulatszámmal arányosan változik a 

pólusfeszültség nagysága. Az áram alapjel értékét a külső fordulatszám szabályozókör nyomatékigénye szabja 

meg. 

5.1. Fázisonkénti áram kétpont szabályozás 

A módszerhez az áram alapjel időfüggvénynek fázisonként kell rendelkezésre állnia és fázisonként kell 

vizsgálni az ettől való eltérést. Az eltérés mértékére meg kell adni egy ±ΔI tolerancia sávot. Ha mindhárom 

fázisra azonos toleranciasávot adunk meg, akkor ez vektoros ábrázolásban egy 2ΔI laptávú hatszöget határoz 

meg a pillanatnyi áram alapjel vektor körül. A szimuláció megmutatja, hogy az áram hibavektor általában a 

hibahatszögön belül marad, ebből időnként a hatszög oldalaihoz csatlakozó szabályos háromszögekbe kilép. 

Ennek oka az, hogy a motor csillagpontja nincs kivezetve, így a három fázis árama nem független. 

5.2. Táblázatos vektoros áram kétpont szabályozás 

A szabályozó azt a pillanatot érzékeli, amikor az áram hibavektor eléri a 2ΔI laptávú hatszög valamelyik oldalát. 

Az inverter kapcsolási állapotát egy előre megadott táblázat alapján döntik el. Ez a táblázat két változótól függ. 

Az egyik változó az, hogy a hatszög melyik oldalát érte el az áram hibavektor, a másik az, hogy a hiba 

változását befolyásoló feszültség vektor melyik 60 fokos szektorban tartózkodik. A szimuláció azt mutatja, hogy 

az áramhiba a 60 fokonként bekövetkező alapjel-ugrás hatásoktól eltekintve a hatszög területén belül marad. 

Ennél a módszernél többféle vezérlési stratégia is kialakítható, például törekedni lehet arra, hogy a hiba a lehető 
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leggyorsabban csökkenjen vagy fordítva, vagyis a leglassabban. Fontos követelmény a stratégiák kiválasztásánál 

a kialakuló kapcsolási frekvencia nagysága. 

5.3. ISZM modulátoros analóg PI áramszabályozás 

A PI típusú szabályozó paramétereit a programból változtatni lehet. 

5.4. A program működése 

A program nyelve Pascal. A rendszert az állapotegyenletei írják le, amelyeknek a megoldása Runge-Kutta 

integrálási módszerrel történik. A beavatkozási pillanatokat iterációs eljárás határozza meg. 

A kezdeti értékek és a paraméterek változtathatók V-vel, a szimuláció indítható G-vel, ábrázolás választható A-

val, kilépés kezdeményezhető K-val. A szimuláció indításakor el kell dönteni a szimuláció idejét és hogy melyik 

szabályozási módot akarjuk vizsgálni. Be kell állítani a ΔI-t, majd a szimuláció közbeni ábrázolás módját. Lehet 

vizsgálni a teljes áramvektor vagy a kinagyított hibavektor időfüggvényét. A szimuláció végén a tárolt adatok 

alapján lehetőség van utólagos kiértékelésre, fázisáram, fordulatszám, nyomaték, stb. ábrázolására. Az 

integrálási lépésköz alapértéke 0.05, ami 159 µs-nak felel meg. Az időléptékezés trel=wntvalós, ahol wn=314 rad/s. 

6. Ellenőrző kérdések 

1. Milyen gépeket használnak a szervohajtásokban? 

2. Milyen táplálásra van szükség a szinuszmezős szinkrongépek esetében? 

3. Szükség van-e mindig mezőgyengítésre a szinuszmezős szinkron szervohajtások esetében? 

4. Hogyan számítható a szinuszmezős szinkrongépek nyomatéka? 

5. Mi a pólusfeszültség, hol és hogyan mérhető? 

6. Mi az előnye a szinuszmezős szinkrongépeknek a négyszögmezős szinkrongépekhez képest? 

Gondolkodtató kérdések 

1. Ha a fordulatszám szabályozónál lengést tapasztalunk, hogyan célszerű módosítani a szabályozó arányos 

erősítését 

2. Hogyan győződhetünk meg a pozíciószabályozás „jóságáról”? 

3. Melyik vezérlési stratégiánál várunk nagyobb kapcsolási frekvenciát? Akkor, amikor a hiba a lehető 

leggyorsabban csökken vagy akkor, amikor a leglassabban? 

7. Irodalomjegyzék 

1. x 
 

[1] Schmidt István, Vincze Gyuláné, Veszprémi Károly: 

Villamos szervo- és robothajtások, Műegyetemi Kiadó, 

129-146. oldal, 2000. 
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4. fejezet - Hálózatbarát 
frekvenciaváltós aszinkron motoros 
hajtás vizsgálata 

1. Elméleti háttér 

A régebbi fejlesztésű frekvenciaváltós hajtások jelentős része diódás hálózati áramirányítóval készült. A 

vezéreletlen hálózati oldali áramirányítónak köszönhetően a hajtásokat viszonylag kis méretben és elfogadható 

áron lehetett gyártani, mely hozzájárult széles elterjedésükhöz. Ezzel párhuzamosan mind jobban előtérbe 

kerültek e hajtások negatív tulajdonságai: 

1. A hajtások nem alkalmasak visszatáplálásos üzemre, így pl. a motor fékezésekor keletkező energiát az 

egyenáramú körbe iktatott ellenálláson kell felemészteni, ami nyilvánvalóan veszteség. 

2. Jelentős felharmonikus tartalom. 

A hálózati feszültség torzítására vonatkozó szabványok gyakorlatilag szinuszos áramot írnak elő, mivel az áram 

torzítása nem haladhatja meg az 5%-ot és a teljesítménytényezőnek jobbnak kell lennie 0,95-nél. Ezt azonban 

csak hálózatbarát áramirányítóval lehet elérni. Ebben az esetben a hálózati oldalon is egy, a motor oldalival 

azonos felépítésű, ISZM vezérlésű kapcsolóelemekből felépített áramirányítót kell alkalmazni a diódás helyett. 

Ennek a megoldásnak a főbb előnyeit: 

1. Egy komplett 4/4-es hajtás megvalósítása (fékezési energia visszatáplálása a hálózatba). 

2. Gyakorlatilag szinuszos hálózati áram kis (THD<5%-nál) áram torzítással. 

3. Meddőteljesítmény tetszőlegesen befolyásolható. 

A hajtás negatívuma a nagyobb ár és a nagyobb helyigény, ami miatt az új megoldás gyakorlati alkalmazása 

egyelőre vontatottan halad. Az új szabványok azonban ki fogják kényszeríteni a hálózatbarát megoldások 

alkalmazását. 

A részletes elméleti leírást a Hajtásszabályozások tárgy ide vonatkozó előadási anyagai tartalmazzák. 

2. A készülék ismertetése 

A vizsgálatokat a Siemens Sinamics típusú frekvenciaváltó család S120-as tagján végezzük, ehhez 

felhasználunk egy szintén Siemens gyártmányú Micromaster 440-es frekvenciaváltót, illetve a két 

frekvenciaváltó által táplált Siemens 7,5 kW-os aszinkron motorokat, melyek tengelyei merev kapcsolatban 

vannak. A mérést a készülékekkel való rövid áttekintő ismerkedéssel kezdjük. 

2.1. Micromaster 440 

Ezen frekvenciaváltó nem képezi tárgyát vizsgálatainknak, üzemállapota mindig ellentétes a Sinamics 

frekvenciaváltó üzemállapotával. Ugyanakkor mivel a generátoros-motoros üzemállapot közötti átmenetet több 

különböző módon akarjuk megfigyelni, ezért ismerni kell a Micromaster paraméterezhetőségét is: 

1. analóg bemenet beállítása, 

2. üzemmód váltás. 

Ezt legegyszerűbben a később tárgyalt Starter programmal tehetjük meg. 
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Mivel a Micromaster diódás hálózatoldali áramirányítóval rendelkezik, ezért a fékezéskor keletkező energiát a 

közbensőkörre csatlakozó ellenálláson kell eldisszipálni. Emiatt a mérés során az ellenállások fokozottan 

melegednek, érintésük sérülést okozhat! 

2.2. SINAMICS S120 típusú frekvenciaváltó 

A Sinamics frekvenciaváltók moduláris felépítésűek, az egyes erősáramú illetve vezérlőköri komponensek 

funkciónként külön modulban kaptak helyet, szemben például a Micromaster család kompakt kivitelével, ahol 

egy készüléken belül található a hálózat oldali áramirányító, az egyenkör, a motoroldali áramirányító, továbbá 

az összes vezérlőelektronika. 

A hálózat oldali 3 fázisú 16 kW teljesítményű áramirányító IGBT kapcsoló félvezetőket tartalmaz, így képes 

visszatáplálásra, hálózatbarát üzemre. A DC sín a készülékek elején került kivezetésre, a készülékek elején 

végig futó 600 V-os sín érintése ellen műanyag lenyitható burkolat véd, melyet csak feszültségmentesítés után 

szabad kinyitni, megvárva ez egyenköri feszültség megszűnését. Az egyes modulok szabványos méretűek, így 

egymás mellé szerelhetőek, és az egyenköri sínen keresztül egyszerűen továbbláncolhatjuk a kívánt 

komponenseket. Az egyen sín terhelhetőségére természetesen figyelni kell, nem szabad túlterhelni azt! 

Az erősáramú modulok (bemeneti szűrő és fojtó mögötti komponensek) kapcsolási blokkvázlata az 10. ábrán 

látható. 

Az erősáramú sín mellett egy 24 V-os sín is végigfut a készülékek elején a vezérlés energiaellátása céljából. Ez 

a sín normál üzemi körülmények között különálló hálózati tápegységről táplálható. A 7,5 kW-os kalickás 

aszinkron motort egy 18 A-es Single Motor modul táplálja. A fék modul a fékezés során keletkező energiát egy 

külső fékellenállásra kapcsolja, olyan esetekben, amikor a hálózati visszatáplálás nem lehetséges (azaz például 

ha a mögöttes hálózat kiesik). 

 

10. ábra: Az erősáramú modulok jellegrajza 

A Sinamics intelligenciáját egy külön egységbe helyezték, ez a Control Unit. A központi egység egy DRIVE-

CLiQ nevű kommunikációs protokollon keresztül kapcsolódik a Motor modulhoz, az Active Line modulhoz, 

illetve az egyéb kiegészítő modulokhoz. A Control Unit felépítése eltér az eddigi moduloktól. Található rajta 

egy Profibus csatlakozó és egy RS-232-es soros csatlakozó. Emellett vezérlő jeleket is lehet adni két sorkapcson 

keresztül (8 db digitális bemenet és 8 db digitális be/kimenet). 

A központi egység által használt programok, paraméterek egy külső memóriakártyára kerülnek mentésre. A 

központi egységre helyezhető a kezelő panel (operator panel), mellyel a frekvenciaváltó számítógép nélkül 

paraméterezhető. 

2.3. A kezelőszoftver (STARTER) 

A Starter a Siemens cég által kifejlesztett szoftver, mely segítségével könnyedén üzembe helyezhetőek, 

szervizelhetőek Siemens hajtások. A szoftverrel a Micromaster is paraméterezhető, de bizonyos funkciók csak a 

Sinamics frekvenciaváltóknál érhetők el. Ezek közül a legfontosabb a diagnosztizálás, melynek során akár a 

szoftver által generált jelre adott választ lehet vizsgálni idő diagram, Bode-diagram formájában. 
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A hiba megjelenítési és keresési (HELP) funkció segítségével lehet elvégezni a hajtás felmerült problémáinak 

elhárítását, szervizelését. 

A szoftver használatához RS-232 porttal vagy PROFIBUS kártyával ellátott számítógépre van szükség, a 

programnak körülbelül 1,5 GB terület szükséges. A számítógéppel a Micromasterhez külön panelek 

segítségével, míg az S120-ashoz a Control Unit-on (külön modul nélkül) tudunk csatlakozni, a választott 

közegen keresztül. A csatlakozási módot a Starterben az Optoins/Set PG/PC interface… menüpont alatt kell 

beállítani, a beállítandó paraméterek: 

1. az alkalmazás csatlakozási pontja: S7ONLINE (STEP7) 

2. az interface-nek pedig az általunk választottat: 

Sajnos egyidejűleg csak az egyik interface típust lehet beállítani, ezért mérés alatt csak az egyik 

frekvenciaváltóhoz tudunk csatlakozni. (Megoldás lehetne, hogy mindkét frekvenciaváltó azonos interfészen 

keresztül csatlakozzon, erre a Profibus alkalmas lenne, de a két frekvenciaváltó tisztázatlan okokból erre nem 

képes.) 

Ezért a Micromaster-hez RS232-n, a Sinamics-hez Profibuson keresztül csatlakozunk! Ezt fontos megjegyezni, 

mert ha egyikről a másikra akarunk áttérni a Starterben, át kell állítani az interfészt is. 

A Sinamics-hez történő csatlakozáshoz elegendő a 24 V-os hálózat bekapcsolása (tehát nem szükséges a 

3x400V-os táplálás bekapcsolása). 

Csatlakozás esetén a Starterben egy projektet kell megnyitni, mely lehet már létező, ha az adott hajtással már 

korábban dolgoztunk. Amennyiben ez még nem történt meg, úgy az új projekt létrehozásához használható az új 

projekt létrehozása varázsló, melynek futtatásakor kérhető, hogy a szoftver ellenőrizze, és helyes beállítás esetén 

hozza létre a kapcsolatot a frekvenciaváltóval. Ha nem jönne létre a kapcsolat érdemes a baudrate értékén 

állítani. 

A STARTER főablakát a 11. ábra szemlélteti. 

A baloldali ablakban láthatóak a projektben megnyitott frekvenciaváltók adatai. Jelen esetben a Sinamics S120 

látható, illetve annak az egyes aktív komponensei: 

1. Control Unit, 

2. Infeed – hálózati áramirányító, 

3. Input/output components – be/kimeneti komponensek (pl. terminal modul), 

4. Drive_1 – motoroldali áramirányító. 

Ezen eszközöknek (funkcióiknak megfelelően) különböző menü pontjaik vannak, ahol grafikus felületek 

segítségével lehet beállítani az adott paramétereket. 

A hajtás felparaméterezése, illetve valamely paraméter módosítása a Configure DDS funkció segítségével 

egyszerűen, lépésről-lépésre véghezvihető. Megadhatóak például a kapocstábla adatok, a működési üzemmód, 

számítathatóak a motor paraméterek, a motor típusa, a fordulatszám, a fordulatszám-jeladó típusa stb. 

A kapocstábla adatok beadása helyett a Sinamics-eknél ún. „elektronikus kapocstáblát” alkalmaznak, melyek 

tartalmazzák az adott modul adatait, és azok a DRIVE-CliQ-en keresztül elérhetőek, így a Starter automatikusan 

beolvassa ezen adatokat (léteznek DRIVE-CliQ kompatibilis motorok is). A már említett DRIVE-CliQ 

topológiát a Starterben egy külön pontban lehet ellenőrizni, és beállítani. 
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11. ábra: Starter főablak 

A felkonfigurálás után még meg kell adni pár, a helyes működéshez szükséges paramétert, korlátot: 

1. maximális és minimális fordulatszám, 

2. forgásirány tiltás, 

3. rámpa értékek, 

4. áramkorlát, 

5. szlip kompenzáció, 

6. feszültség emelés, 

7. alapjel forrás. 

Fordulatszám alapjelet a Starter Control Paneljéről is lehet adni (12. ábra Starter Control Panel). Erre egy kis 

grafikus felület szolgál. Ennek használatához kérvényezni kell a vezérlést. Ha ez megtörtént a hálózati 

áramirányítót üzembe kell helyezni, majd engedélyezni a Control Panelt. Ezek után a Motor modult is 

engedélyezni lehet, a motor a numerikusan megadott fordulatszám értékének a csúszkán beállítottnak megfelelő 

alapjelet kap. Reverzálásra a negatív alapjel érték megadásával van lehetőség. Természetesen a működéshez már 

a hálózati áramirányítót is a hálózatra kell kapcsolni (jelen esetben az asztal 3 fázisú táplálását is be kell 

kapcsolni). Alapjelet lehet továbbá Profibuson keresztül is adni, például PLC-ről. További alapjeladási lehetőség 

a Control Unit-on található bemenet, illetve a kiegészítő Terminál modul bemenetei. Minden egyes bemenethez 

hozzá kell rendelni a kívánt funkciót, ez Starterben egyszerűen elvégezhető (lásd: 13. ábra Terminál modul 

felparaméterezése). 
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11. ábra: Starter Control Panel 

Az ábrán láthatóak a Terminál modul digitális bemeneteihez rendelt funkciók. Például a „0” digitális 

bemenethez a hálózati áramirányító bekapcsolása van rendelve, az „1” digitális bementhez pedig a Motor modul 

bekapcsolása. Az 

 

-ra kattintva bármely a bemenethez, modulonként rendelhetőek az azok által elérhető funkciók. A Terminál 

modulra egy általunk készített 2 db potenciométert és 6 db kapcsolót tartalmazó kapcsoló panel csatlakozik. Az 

egyik potenciométer szolgál a fordulatszám alapjel adására, 4 kapcsoló pedig a fent látható funkciókat valósítják 

meg. Itt jegyezném meg, hogy a kikapcsolás sorrendjére figyelni kell, mert ha véletlenül először a hálózati 

áramirányítót kapcsolnánk ki, akkor a hajtás hibával leáll, és csak a nyugtázás után lesz újra üzemkész. 

A Starter a hibaüzenetek feldolgozásában is nagy segítség, mert ez az egyetlen megjelenítő, mely rövid 

tájékoztatót is ad a hiba, figyelmeztetés okáról. Erre a BOP nem képes, az csak a hiba kódot jelzi ki, melynek 

értelmezéséhez a több száz oldalas gépkönyv szükséges. 
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13. ábra Terminál modul felparaméterezése 

3. A mérés menete 

 

A mérés során előre létrehozott projektekkel fogunk dolgozni! Csak a mérésvezető által engedélyezett 

paramétereken lehet változtatni. Ha paraméterek elállítása miatt nem lehet a mérést elvégezni, az az egész 

csoport számára elégtelen érdemjegyet jelent! 

3.1. A mérési elrendezés: 

A mérési elrendezést a 14. ábra Mérési elrendezés szemlélteti, amely áll: 

1. 2 db 7,5 kW-os 1LA7 Siemens aszinkron motorból, melyek tengelykapcsolatban állnak; 

2. Siemens S120 típusú frekvenciaváltóból, mely 

3. Siemens Rack PC a számítógépes szerviz feladatok ellátáshoz a Starter program segítségével; 

4. Micromaster 440 frekvenciaváltó (a másik motor hajtására); 

5. Mérőbőrönd (Jupiter Multimes Liliput) 

6. Nyomatékmérő (SILEX, TMI-02) 

7. Analóg oszcilloszkóp (Tektronix) 

8. Digitális, tárolós oszcilloszkóp (GW Instek GDS-1062) 
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9. Hall elemes lakatfogós árammérő (FLUKE i310S) 

10. 2 db Tolóellenállás (Ganz-Baja TE 0,9 28,4Ω) 

 

14. ábra: Mérési elrendezés 

Az elvégzendő mérések csoportosítása: 

A méréseket úgy végezzük, hogy a terhelő gép nyomatékvezérelt üzembe legyen állítva, értelemszerűen a 

nyomaték kifejtésének iránya ellenkező legyen a hajtó gép által kifejtett nyomatékkal (fékező hatás), a hajtó gép 

fordulatszám alapjelet kap. Megjegyezzük, hogy míg fordulatszám alapjelnél lehetséges az invertálás, addig a 

nyomaték alapjel csak pozitív lehet. Ennek megfelelően a fordulatszám lesz negatív. Így a helyes üzem 

biztosításához meg kell vizsgálni, hogy milyen irányban forog a terhelő gép a pozitív nyomaték alapjel hatására, 

és ezzel ellenkező forgásirányt kell beállítani a hajtó gépen. A vizsgálat alatt a hajtó gép nem kap táplálást, 

valamint a nyomaték alapjelet finoman és csak kis értékre kell állítani. Ezzel magyarázhatóak a mért értékek 

előjelei. A vezérlő és alapjeleket mindkét gép számára a kézi kapcsoló panelről adjuk. Ilyen módon 

kényelmesen be lehetett állítani a kívánt fékezőnyomatékot és fordulatszámot, azonban a motoros-generátoros 

üzemváltás csak a hajtások átparaméterezésével valósítható meg! 

Egy másik fékezési mód, amikor mindkét gépet fordulatszám szabályozott üzemben egyszerre futtatjuk fel, és 

ezt követően például az S120-szal fölé illetve alá megyünk a MM440 fordulatszámának. Ekkor nagyon jól meg 

lehet figyelni a motor-generátor átmenetet. Hátránya ennek a módszernek, hogy a rámpaidők, az alapjel 

potenciométerek érzékenysége és a szabályozási módok, illetve azok paramétereinek értéke miatt rendkívül 

nehéz egymás utáni stabilan álló munkapontokat beállítani, és felvenni. Ez a módszer továbbfejlesztést kíván 

még, de dinamikus vizsgálatok végzésére is alkalmas. 

A SINAMICS mérésénél, ahogyan azt az 10. ábra is szemlélteti, nyomatékmérőt és háromfázisú mérőbőröndöt 

alkalmazunk. 

A bekapcsolásnál először a hajtó gépet indítjuk kis fordulatszámon, majd a terhelő gép következik. Ezt követően 

a hajtó gép fordulatszámát a kívánt értékre emeljük, és ezután lehetővé válik annak terhelése. Ha a hajtó gép 

valami oknál fogva leáll úgy, hogy a fékező gép be van kapcsolva, a fékező gép megszalad, és ha a felfutás 

során nem áll le túláram hibával, akkor a felső fordulatszám-korláton fog forogni a gép. 

A méréshez szükséges paraméterek száma, jelentése: 

Micromaster 440: 

P0700                a vezérlőjelek forrása: 3-Terminál, 4-USS on BOP 

P1000                frekvencia alapjel forrása: 2-analóg alapjel, 4-USS on BOP 

P1080                min frekvencia 
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P1082                max frekvencia 

P1120                felfutási idő 

P1121                lefutási idő 

P1300        vezérlési mód: 0-U/f szabályozás, 20-Sensorless VC, 22-Sensorless nyomaték szabályozás 

P1500                nyomaték alapjel forrása 

Sinamics S120 (a fentieken kívül) 

P3610                meddő áram alapjel 

r0061                motor fordulatszáma 1/min-ben 

r0024                kimeneti frekvencia 

r0025                kimeneti feszültség 

r0029                meddő áram 

r0030                wattos áram 

r0031                nyomaték 

r0032                teljesítmény 

3.2. Mérési feladatok 

A mérési feladat az egyes üzemállapotok karakterisztikáinak felvétele, a hálózati áramalak és a generátos-

motoros üzemállapot folytonos átmenetének megfigyelése oszcilloszkópon. A mért értékek legegyszerűbb 

kiolvasásra az Expert list-t érdemes használni. 

3.2.1. Sinamics S120 U/f üzemmód 

Ekkor a Sinamics által táplált motor motorként üzemel, a Micromaster által táplált motor pedig generátorként. 

Ehhez a Sinamics Drive1 modulján a Starterben be kell állítani az U/f üzemmódot, és meg kell adni a 

fordulatszám alapjel forrását. A Micromaster-en pedig Nyomaték szabályozást kell beállítani, illetve a 

nyomaték alapjel forrását kell megadni. 

U/f üzemmódban mérni kell a kimeneti feszültség értékét a kimeneti frekvencia függvényében, emellett mérni 

kell a tényleges fordulatszámot, a nyomatékot, állandó terhelő nyomaték beállítása mellett. A feszültség-

frekvencia karakterisztikán megfigyelhetőek az egyes kompenzálási metódusok: alacsony frekvenciás feszültség 

emelés, szlipkompenzáció, illetve a mezőgyengítéses tartomány. 

A hálózat oldali értékek pedig a mérőbőröndről olvashatóak le. A terhelő nyomaték értékének állítása történhet 

a Sinamics által mért nyomaték alapján. 

3.2.2. Sinamics S120 VC üzemmód 

A mérés hasonló feltételek mellett zajlik, mint az előző pontban leírt, különbség, hogy most VC, azaz 

mezőorientált szabályozást (fordulatszám jeladóval) kell kiválasztani. Ennél a mérésnél a nyomatékképző és 

fluxusképző áramkomponensek megfigyelése a cél. A terhelő nyomaték függvényében fel kell venni a 

nyomatékképző áramkomponenst, illetve a fluxusképző komponenst. A fordulatszám változtatásakor 

megfigyelhető a fluxusképző komponens alakjában a mezőgyengítéses tartomány karakterisztikája. A Terhelő 

nyomaték függvényében felvett fordulatszám értékek segítségével, pedig megrajzolható a motor M(n) 

jelleggörbéje. 

3.2.3. Sinamics S120 Nyomatékszabályozás 
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A mérés során a Sinamics-szel táplált motor fog terhelő gépként üzemelni. A Micromaster-t mezőorientált 

szabályozásba kell átkapcsolni, de mivel csak egy fordulatszám jeladó van, és az a Sinamics-be van bekötve, így 

a Micromaster-t jeladó nélküli (Sensorless) üzembe kell állítani. A Micromaster-nek fordulatszám alapjelet, a 

Sinamics-nek nyomaték alapjelet kell adni. A rögzítendő értékek megegyeznek az előző pontban leírtakkal. A 

fordulatszám alapjel értékének beállítása a Sinamics által érzékelt fordulatszám alapján. Ennél a mérésnél a 

hálózat oldali teljesítmény előjelet vált, erre figyelni kell. 

3.2.4. Teljesítménytényező állítása 

Pontosabban a hálózati meddő áram komponens alapjelének állítása. A P3610-es paraméterben különböző 

értékek megadása esetén figyelni kell a hálózati feszültség és áramjel alakokat, és a mérőbőröndön követni a 

meddő teljesítmény értékének alakulását. (Gondolkodtató kérdés a mérő társaknak: Ha az alapjelként megadott 

érték zérus, a mért meddő teljesítmény ettől eltérő, ennek vajon mi lehet az oka?) 

3.2.5. Generátoros motoros átmenet II 

A másik metódus mellyel az átmenet megfigyelhető a két motor közel azonos alapjelekkel történő felfuttatása, 

majd valamelyiknek nagyon finom állításával, a fix alapjelű fordulatszáma alá és fölé kell menni. Ismételten 

hangsúlyozzuk, hogy finoman kell állítani, mert már kis fordulatszám eltérés esetén is nagy nyomaték 

keletkezik, ezért célszerű a motor által felvett áram alapján állítani a fordulatszámot, együttfutáskor körülbelül 

7,4 A-t vesz fel a motor. 

4. Ellenőrző kérdések 

1. Melyek a hálózatbarát üzem követelményei? 

2. Ismertesse a hálózat oldali áramirányító felépítését! 

3. Mire szolgál a STARTER ? 

4. Rajzolja fel a mérési elrendezést! 

5. Milyen alapjeladási lehetőségek állnak rendelkezésre az S120 esetében? 

6. Melyek a moduláris felépítés előnyei? 

5. Képmelléklet 

5.1. Sinamics S 120 

 

5.2. Micromaster 440 
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5.3. A Micromaster 440, illetve a két indukciós motor, előttük a 
fékellenállás 

 

5.4. Mérőbőrönd 
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5. fejezet -          Állandómágneses 
szinkronmotoros szervo hajtás DSP 
alapú mezőorientált szabályozása 

 

 

1. A mérés célja 

1. Korszerű hajtásirányító (motor control) DSP megismerése és használata. 

2. Korszerű DSP alapú frekvenciaváltós hajtás vizsgálat. 

3. Korszerű, project alapú grafikus fejlesztő környezet megismerése, használata. 

4. Fix pontos modellezés, szimuláció és programfejlesztés Matlab-ban. 
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5. Digitális szabályozási algoritmusok vizsgálata. 

6. Mezőorientált szabályozású állandómágneses szinkron szervo hajtás vizsgálata. 

7. Korszerű adatfeldolgozási, érzékelési módszerek vizsgálata. 

2. Korszerű hajtásirányító (motor control) DSP 
megismerése és használata 

A DSP egy 32 bites adat- és címbusszal rendelkező fixpontos aritmetikájú processzor. Egy 512 KB méretű 

SRAM program- és adatmemóriaként használható, míg egy 16 KB méretű E2ROM csak programmemória. 
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A PC-re telepített MCWIN2812 program (Motion Control Kit 2812) által számos hardver-vezérlést végző 

alkalmazás (Processor Evaluation Control, 15. ábra) nyitható meg. Ezek közül a legfontosabb és 

legszemléletesebb a feszültséginverter impulzusszélesség moduláción alapuló vezérlése (ISZM, ill. PWM). Ezen 

kívül vizsgálhatóak a DSP kártya AD átalakítói, időzítőszámlálói (Timers) és fordulatszámjeladója (QEP). 

 

15. ábra. Hardvervezérlést végző alkalmazások 

3. Korszerű DSP alapú frekvenciaváltós hajtás 
vizsgálat. 

A TMS320F2812 jelprocesszor által irányított váltakozó áramú hajtás főbb részei a főkör, a DSP kártya, a 

váltakozó áramú motor és a személyi számítógép. 

A főkör feladata a hálózati feszültség egyenirányítása, a motor áramának, a forgórész szöghelyzetének és 

fordulatszámának érzékelése, és a kapcsolattartás a DSP kártyával. Csak a nagyobb teljesítményű motor esetén 

áll rendelkezésre a főkörön egyenirányító, amely egyfázisú (U fázis=60-240 V) és háromfázisú (Ufázis=50-120 V) 

üzemben használható. A jelen esetben a hálózati fázisfeszültség (230 V) egyfázisú egyenirányítása történik az 

egyfázisú üzemmódban. 

A DSP kártya megkapja a főkör által érzékelt jeleket, és a funkciótól (fordulatszám- vagy pozíciószabályozás) 

függően az áramvektor szabályozásnak megfelelő módon beavatkozó jeleket számít ki. 

A beavatkozó jelekkel a feszültséginverter IGBT tranzisztorait vezérli. A mért jelek megjelenítése a DSP kártya 

és a PC-re telepített program (MCWIN2812) együttműködésével jön létre. 

A PC-vel egy soros RS-232 vonalon tart kapcsolatot, míg a főkörrel egy ún. MC-Bus-on (Motion Control Bus, 

16. ábra) keresztül kommunikál. A DSP kártya tápfeszültsége 3,3 V. 
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16. ábra. A hajtásrendszer felépítése 

 

17. ábra. A teljesítmény egység felépítése. 

4. Korszerű, project alapú grafikus fejlesztő környezet 
megismerése, használata 

A hajtás hatásvázlata a MatLab Simulink eszköztára segítségével építhető meg, amelyből a MatLab fixpontos 

számábrázolása és a Real Time Workshop nevű programjának segítségével C nyelvű kód generálható, ami gépi 

nyelvre történő fordítás után betölthető a DSP kártya memóriájába. 
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18. ábra. Fejlesztési folyamat. 

Az MCWIN2812 két másik grafikus alkalmazása pedig a beavatkozó és érzékelt jelek megjelenítésére, illetve 

saját tervezésű hajtásirányítások vizsgálatára, fejlesztésére szolgáló DMC Developer. 

5. Fix pontos modellezés, szimuláció és 
programfejlesztés Matlab-ban 

A szabályozás számítógépes szimulációjához a MatLab programnyelv áll rendelkezésre. 
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19. ábra. A hajtás hatásvázlata. 

6. Digitális szabályozási algoritmusok vizsgálata 

6.1. A PI szabályozók korlátozása 

A motor fordulatszámának szabályozását PI tagok végzik, amelyek egy arányos és egy integráló tagból épülnek 

fel. 

SIMULINK-ból való kódgenerálás esetén nem növekményes PI algoritmust fog tartalmazni a generált kód. A 

korlátozás problémái megmaradnak: 

Ha csak a kimenetet korlátozzuk, az integrátor elintegrál. 

Meg kell állítani az integrálást is a kimenet korlátjának az elérésekor. Ezt hívhatjuk feltételes korlátozásnak: 

Egy kapcsolóval oldjuk meg a problémát: korlátozás esetén nullát kapcsolunk az integrátor bemenetére. 

Azonban a kapcsolót vezérlő visszacsatoló ágában egy késleltető tag beillesztése szükséges, mert az nem áll 

rendelkezésre indításkor. Ez a mintavételezés miatt van. Ha késleltetjük a visszacsatoló jelet egy mintavételnyi 

idővel, akkor a hibajelet is késleltetni kell ugyanennyivel. 

 

20. ábra. Feltételes korlátozás diszkrét idejű PI szabályozója 
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7. Mezőorientált szabályozású állandómágneses 
szinkron szervo hajtás vizsgálata 

                              A hajtás szabályozási vázlata 

 

21. ábra. A szabályozás blokkvázlata. 

1. ábra. 

A vizsgált állandómágneses szinkron motorok fordulatszámszabályozása a forgórész helyzetéről szinkronozott 

mezőorientált áramvektor szabályozással (21. ábra) történik. 

A motor állórész áramai AD átalakítás útján jutnak el a DSP kártyához. Mivel az áramvektor szabályozás 

szinkron forgó koordinátarendszerben történik, ezért az áramokat álló koordinátarendszerből transzformálni kell 

forgó d-q koordinátarendszerbe. Ehhez szükség van a forgórész állórészhez képesti szöghelyzetére (θ) villamos 

fokban mérve. Az áramszabályozók diszkrét idejű  PI szabályozóknak tekinthetők. A referencia érték d irányú 

áramra nulla, q irányú áramra pedig a fordulatszámszabályozó kimenete, mert a q irányú áram a nyomatékképző 

összetevő. A fordulatszám PI szabályozója a referencia fordulatszám és a motor tényleges fordulatszáma közötti 

különbséget csökkenti nullára. Az áramszabályozók kimenete a referencia feszültség d-q koordinátákban, 

amelyet álló koordinátarendszerbe kell transzformálni. Az így kiszámított referencia fázisfeszültségek alapján 

képez a DSP kártya vezérlőjeleket - a térvektoros vagy szinuszos ISZM vezérlésnek megfelelően - a főkörben 

található feszültséginverter tranzisztorainak. 

8. Korszerű adatfeldolgozási, érzékelési módszerek 
vizsgálata 

Az árammérésnél figyelembe kell venni, hogy a motor fázisfeszültségei az ISZM vezérlés miatt négyszög 

impulzusok, amelyek lüktetést okoznak a fázisáramban. Az áramszabályozókör zárt hurokban szinuszos áramot 

kényszerít a motorra. Mindazonáltal, a motor villamos időállandójától és ISZM frekvenciájától függő mértékű 

lüktetés tapasztalható lesz az áramokban. Az áram alapharmonikushoz legközelebb álló mért érték érdekében, az 

árammérés az ISZM impulzusok közepén történik. 
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22. ábra. A fázisáramok mérésének időpontja. 
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6. fejezet - Léptetőmotoros hajtás 
vizsgálata 

 

1. A mérés tárgya 

Igényes, nagy nyomaték igényű léptetőmotoros hajtás tervezésével és vezérlésével kapcsolatos problémák 

megismerése. A hajtás működésének, pozícionáló tulajdonságainak megismerése egy „kulcsmásoló” modell 

segítségével. 

2. A mérés elméleti alapjai 

2.1. A léptetőmotorok alkalmazása 

A léptetőmotorokat egyszerű vezérelhetőségük és a digitális technikához könnyen illeszkedő jellegük miatt 

széles körben alkalmazzák pozícionálási feladatok megoldására. Nagy előnyük, hogy pozíciószabályozás nélkül 

is megoldható a pozícionálás. Így általában elmarad a pozícióérzékelés is. Igen sokféle megvalósításuk létezik, 

kis teljesítményű hajtásként gyakran alkalmazzák. Legelterjedtebbek a két, három, négy és ötfázisú 

léptetőmotorok. A teljes lépés szöge általában 0,72° és 15° között van. 0,72°-os teljes lépésű léptetőmotor 

lépésszáma féllépéses üzemben 1000, amely már megközelíti a digitális kimenőjelű inkrementális jeladókkal 

elérhető szöghelyzet érzékelés felbontását. 

A léptetőmotorok három nagy csoportba sorolhatók: változó reluktanciájú, állandó mágneses és hibrid 

léptetőmotorokról beszélhetünk. A hibrid megoldás egy olyan különleges kialakítású léptetőmotor, amely 

egyesíti a változó reluktanciájú és az állandó mágneses léptetőmotorok előnyeit. Jellemzői: nagy nyomaték, kis 

lépésszög, nagy pontosság, nagy dinamika, az állandó mágnese gyakorlatilag nem mágnesezhető le, egy 

póluspárú állandó mágnessel nagy villamos/mechanikai szög arány érhető el. 

2.2. A léptetőmotorok táplálása 

Az egyes léptetőmotor típusok esetén különböző, egyirányú, illetve kétirányú mágneses tér létrehozására van 

szükség. Míg a változó reluktanciájú gépeknél elegendő az egyirányú mágneses tér, az állandó mágnest is 

tartalmazó gépeknél kétirányú mágneses tér kialakítása is hasznos lehet. Ily módon nagyobb nyomaték érhető el 

a motorokkal. 
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Valamennyi léptetőmotor léptetőmotoros üzemére jellemző, hogy az egyes fázisáramok a forgórész helyzetéhez 

nem illesztettek. Vagyis nem szinkronozottak és az áram alakját sem az állandó, sima nyomaték igény alapján 

alakítjuk ki. Ebből a szempontból a léptetőmotoros üzem a közvetlenül hálózatra kapcsolt szinkron motor 

üzeméhez hasonlítható. Ilyen körülmények között a biztonságos szinkron üzem, a szinkron üzemből történő 

kiesés elkerülése csak azon az áron érhető el, hogy a hajtás terhelhetőségét erősen korlátozzuk. Ezért manapság 

már olyan hajtásokat is kialakítanak léptetőmotorral, ahol a fázisáramok a szinuszmezős szinkrongépes 

hajtásokhoz hasonlóan illesztett, vagy legalább szinkronozott kialakításúak. Ilyenkor azonban mindenképpen 

szükség van szöghelyzet érzékelésre. 

3. A mérés ismertetése 

3.1. A vizsgált hajtás fő építőelemei 

1. Hibrid léptetőmotor (23D-6209 A típusú): 

1. állórészen kétfázisú tekercseléssel: 4,7 A, 1,7V, 

2. forgórészen hibrid motorra jellemző állandó mágneses elrendezés, 

3. állórész/forgórész: 48/50 fogszámmal, 

4. teljes lépés lépésszöge: 1,8°, 

5. a hajtásoldali tengely végén egy 1:36 lassító áttétellel és fogazott szíjhajtással. 

1. Elektronikus kapcsolás a motor táplálására: 

1. tápegység a motor és a segédüzem ellátására, 

2. két darab teljes hídkapcsolású tranzisztoros szaggatós fázisáram szabályozó, vezérlő egység, 

3. UT=50 V, In=2,3 A. 

1. Mozgó optikai érzékelő: 

a szíjhajtásra szerelve a „kulcsmásolás” modellezésére. Ha az érzékelő átlátszó, akkor „előre” mozgást végeztet. 

Ha a másolandó mintára ráfut, sötétet érzékel, akkor „hátra” üzembe kapcsoltat. Az érzékelés határán van egy 

holt sáv, ezen belül a motort megállítja. 

1. Oszcilloszkóp: 

az áram és feszültség jelek vizsgálatára. 

 

23. ábra. A vizsgált hajtás felépítése. 
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3.2. A hajtás üzembehelyezése 

1. Kapcsoljuk be a hálózati 220 V-os 50 Hz-es hálózatot. 

2. Kapcsoljuk be a HÁLÓZAT nevű főkapcsolót. Ettől a pillanattól kezdve a léptető motor szabályozott áramot 

kap (a szaggató ciripel). Bekapcsoláskor a belső számláló véletlenszerű beállításától függ, hogy melyik 

fázisban és milyen irányítással alakul ki az áram. Ennek megfelelően a motor beállási helyzete is ±7,2°-on 

belül véletlenszerű. 

3. A motort az ELŐRE vagy HÁTRA kapcsolóval lehet indítani. A POZÍCIONÁLÁS kapcsolóval a 

„kulcsmásoló” üzem indítható, ha a mintát előzőleg a mozgó érzékelő elé betoltuk. Ha egyszerre két 

kapcsoló van felkapcsolva vagy az érzékelő végállásra futott, a motor megáll. 

3.3. A léptetőmotoros hajtás elektronikus táplálása és vezérlése 

A motor léptetési frekvenciáját egy NE555 időzítő áramkör állítja elő, mely az ELŐRE, HÁTRA irány szerint 

működtet egy számlálót. A léptetési frekvencia az előlapon található potenciométerrel állítható. A számláló 

pillanatnyi állapota határozza meg azt a két 8 órajelenként ismétlődő vezérlő jelet, amely a két fázis 

áramszabályozóját vezérli. A vezérlés féllépéses, 0,9° órajelenként. A fázisáram alakok a 24. ábrán láthatók. A 8 

órajelből álló ciklust római számok jelölik. 

 

24. ábra. A fázisáramok és az áram vektor. 

A vektoros ábrázolásban látható 8 féle áram vektor alakulhat ki. Ha a teljes lépéses technikát alkalmazzuk, 

akkor vagy a II, IV, VI, VIII vagy az I, III, V, VII szektor kimarad. A 24. ábrán látható fázisáram kép 

frekvenciája és Im amplitúdója állandó. Irányváltáskor iB →-iB-re vált, azaz az i A fázisáramhoz képest a villamos 

90°–os késés állapotából átmegy abba, hogy villamos 90°–kal megelőzi. A 24. ábrán ezt szaggatott vonalú iB 

illetve az I’, II’,… sorrendű áram vektor mutatja. 

 

25. ábra. Fázisáram szabályozás. 

A 24. ábrán látható fázis áram képét két egyforma teljes hídkapcsolású szaggató állítja elő. Az „A” fázisra a 

fázisáram szabályozó a 25. ábrán látható. 
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Az I, II, és III időintervallum idejére a T1 és T4 tranzisztorok kapnak engedélyező jelet. Ezalatt a T1 állandóan 

be van kapcsolva, míg T4 kapcsolgat úgy, ahogy az áram kétpont szabályozó vezérli. Az áramszabályozó 

állandó 2,3 A áram amplitúdóra szabályoz. Az V, VI, VII idő intervallumban T2 és T3 tranzisztorok veszik át 

T1 és T4 szarepét. Ugyanekkor az áramszabályozó negatív áram alapjet kap. Az „A” fázis áram- és feszültség 

időfüggvénye a 26. ábrán látható. 

 

26. ábra. Fázisáram szabályozás. 

4. Mérési feladatok 

4.1. Fázisáramok vizsgálata 

Állandó léptetési frekvencia mellett vizsgáljuk meg oszcilloszkópon a fázisáramokat! Állapítsuk meg az 

áramszabályozás módját! Miért ilyen áramszabályozást alakítottak ki? Miért változik az áramhullámosság 

periódusideje? Hogyan változnak a fázisáramok forgásirány váltáskor? Nézzük meg az áramvektort is az 

oszcilloszkóppal! Mi olvasható le erről az ábráról? 

4.2. Egy fázis feszültségének és áramának vizsgálata 

Állandó léptetési frekvencia mellett vizsgáljuk meg oszcilloszkópon egy fázis áramát és ezen fázis 

kapocsfeszültségét! Vizsgáljuk meg, hogy milyen vezérlést valósítottak meg a hajtás tervezői! Milyen 

feszültséget kap a léptetőmotor az egyes üzemállapotokban? Mi ennek az oka? Hogyan alakul a motor 

pólusfeszültsége? Mi a mezőgyengítés szerepe a léptetőmotoros hajtásoknál? Miért változik a tranzisztorok 

kapcsolási frekvenciája? 

4.3. Pozícionálás megfigyelése a „kulcsmásoló” modellen 

Ellenőrizzük a kulcsmásoló működését! Milyen szabályozási módnak felelne meg ez a technika analóg 

szabályozású egyenáramú gépnél? Milyen más módon lehetne a kulcsmásolást megoldani léptetőmotoros 

hajtással? 

4.4. Fordulatszám mérés 

Határozzuk meg a léptetőmotoros hajtás fordulatszámát egy beállított léptetési frekvencia mellett! Melyik 

jel/jelek alapján tudjuk a mérést elvégezni? Milyen adatokra van szükség a fordulatszám kiszámításához? 

5. Ellenőrző kérdések 

1. Hol használnak léptetőmotoros hajtásokat? 

2. Milyen léptetőmotor típusokat ismernek? 

3. Mi jellemzi a hibrid típusú léptetőmotorokat? 



 Léptetőmotoros hajtás vizsgálata  

 45  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

4. Milyen táplálási módok szokásosak a hibrid típusú léptetőmotoros hajtásoknál? Milyen előnye, illetve 

hátránya van az egyes megoldásoknak? 

5. Milyen villamos helyettesítő kapcsolás rajzolható fel a bipoláris táplálású hibrid típusú léptetőmotorokra? 

6. Mi a pólusfeszültség, hol és hogyan mérhető? 

7. Hogyan változik a bipoláris táplálású hibrid típusú léptetőmotorok induktivitása a szögelfordulás 

függvényében? Miért? 

8. Hogyan számítható a bipoláris táplálású hibrid típusú léptetőmotorok lépésszáma, illetve lépésszöge teljes 

lépéses üzemben? 

9. A léptetőmotorról kapott adatok alapján rajzolja fel a motor álló- és forgórészét! 

Gondolkodtató kérdések 

1. Mely hajtásoknál találkozhatunk unipoláris táplálással (egyirányú áram)? 

2. Mi az unipoláris táplálás előnye, hátránya? Miért terjedtek el inkább a bipoláris táplálású hajtások? 

3. Mely léptetőmotoroknál szokásos unipoláris, illetve bipoláris táplálás? 

4. Melyik unipoláris táplálású villamos forgógépnél növelhető a gép nyomatéka úgy, hogy a tekercsekben folyó 

áram nagysága a telítési tartományba viszi a vasat? 

5. Mely hajtásoknál szokásos a fázistekercsek mindkét végét kivezetni? Milyen következménye lehet annak, ha 

az áram szabályozásánál nem csak pozitív és negatív feszültség jut a tekercsre, hanem rövidzárással zérus 

feszültség is? 

6. Miért előnyösebb a féllépéses üzem a teljes lépéseshez képest? 

7. Növelhető-e a mikro lépéses üzemmel a léptetőmotoros hajtások pontossága? 

6. Irodalomjegyzék 

x 
 

[1] Schmidt István, Vincze Gyuláné, Veszprémi Károly: 

Villamos szervo- és robothajtások, Műegyetemi Kiadó, 

202-212. oldal, 2000. 
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7. fejezet - Magashőmérsékletű 
szupravezető huzalok kritikus 
áramának mérése 

1. Bevezetés 

Szupravezetőnek azokat az anyagokat tekintjük, amelyek két jellemző tulajdonsággal rendelkeznek az 

úgynevezett szupravezető állapotban. Az első a zérus villamos ellenállás egyenáramok esetén, a második pedig 

az úgynevezett Meissner állapot megléte. Meissner állapotban a szupravezető anyagok belsejébe nem hatolhat 

be a mágneses fluxus, azaz ebben az állapotban a szupravezetők mágneses szempontból ideális diamágnesként 

viselkednek. A mágneses szuszceptibilitás -1, a relatív permeabilitás nulla. 

A szupravezető anyagok csak bizonyos fizikai körülmények teljesülése esetén mutatják a fenti különleges és 

teljesen egyedülálló tulajdonságokat. A körülményektől függően a szupravezető anyagok különféle állapotairól 

(szupravezető állapot illetve normál állapot) beszélhetünk. 

A szupravezetés termodinamikai állapot, mely akkor mutatkozik, ha a szupravezető hőmérséklete, a külső 

mágneses tér, illetve a szupravezetőn átfolyó áram sűrűsége az úgynevezett kritikus érték alatt van. A 

paraméterek egymásra hatással vannak, így pl. 77°K-en a kritikus áramsűrűség jóval kisebb, mint 20 K-en. 

Ritkábban szokás említeni, de a nyomás is növeli a kritikus hőmérsékletet. Általában a hőmérsékletet szokás 

független változónak tekinteni, és ennek függvényében adhatók meg az úgynevezett kritikus paraméterek 

(kritikus áramsűrűség, kritikus mágneses térerősség). Kritikus hőmérsékletnek pedig azt a hőmérsékletet 

tekintjük, amelyen az megadott nyomás mellett a szupravezető-normál állapotváltozás megtörténik, miközben a 

külső mágneses tér zérus, és a szupravezető árammentes. 

A fentiek alapján tehát a szupravezetők három kritikus paraméterrel rendelkeznek: 

1. Kritikus áramsűrűség: J c(T, H) [A/cm2] 

2. Kritikus mágneses térerősség: H c(T, J) [A/m] 

3. Kritikus hőmérséklet: T c(p) [K] 

Az előbbiek alapján, adott nyomáson, a T, J, H koordinátarendszerben egy úgynevezett kritikus felülettel 

határolt térrészben lesz az adott anyag szupravezető állapotban. 

 

27. ábra. A kritikus felület, a szupravezető anyagok egyszerű állapotdiagramja. 

1. ábra: 
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A szupravezetőket több típusba sorolhatjuk, a szupravezető állapotbeli viselkedés alapján. Az I. típusú 

szupravezetők szupravezető állapotban mindig Meissner állapotban vannak, azaz mágneses indukció az ilyen 

anyagok belsejében csak normál állapotban lehet. Az ilyen anyagok kritikus mágneses térerősség értéke még 

0 K-en is igen alacsony, legfeljebb néhány 100 mT mágneseses indukciónak megfelelő, ipari alkalmazásban 

ezeket az anyagokat nem használják. 

A II. típusú szupravezetők (NbTi, Nb3Sn, YBa2Cu3O7, Bi2Sr2Ca2Cu3O10) esetén az úgynevezett kever állapot is 

fellép szupravezető állapotban. Ekkor a mágneses indukció fluxusszálak (flux-vortex) formájában áthatol a 

szupravezetőn. A fluxusszál helyén az anyag normál állapotban van, a fluxusszálat azonban szupravezető 

tartomány veszi körbe, amelyben a szál körül szupravezető áramok örvénylenek (veszteség nélküli vezetés). A 

fluxusszálak az anyagban akkor alakulnak ki, amikor a külső mágneses térerősség meghalad egy értéket (első 

kritikus térerősség, H c1). Maguk a fluxusszálak kvatáltak, ami azt jelenti, hogy az átáramló fluxus minden 

szálban azonos. A mágneses tér növekedésével az anyagban a fluxusszálak sűrűsége növekszik, majd elérve egy 

úgynevezett második kritikus térerősséget (H c2), a teljes anyag normál állapotba megy át. Azt az állapotot, 

amikor az anyagban normál és szupravezető tartományok is megtalálhatóak (H c1 és H c2 között), kevert 

állapotnak nevezzük. 

A H c1, amely a Meissner állapot határa, az I-es típusú szupravezetőknél írtakhoz hasonlóan kis érték, míg H c2 

igen nagy lehet, akár több 100 T-nak is megfelelő, 0 K-en. 

Az iparban a II. típusú szupravezetőket alkalmazzák, megfelelően adalékolva, annak érdekében, hogy a 

mesterségesen kialakított rácshibák (legelőnyösebbek a vonalszerű diszlokációk) stabilizálni tudják a fluxusszál 

rendszert. (A fluxusszálak mozgása a szupravezető anyagokban veszteséges folyamat, ezért a tiszta 

szupravezetők a gyakorlatban használhatatlanok.) A megfelelő adalékolás jelentősen növeli a szupravezető 

kritikus áramsűrűségét és a kritikus térerősséget, ami az alkalmazások szempontjából előnyös. 

A szupravezetőket osztályozni szokás a kritikus hőmérséklet alapján is. Ennek megfelelően vannak 

alacsonyhőmérsékletű- (Tc<20 K), középhőmérsékletű- (20 K<Tc<77 K), és magashőmérsékletű szupravezetők 

(77 K<Tc). 

Az I. típusú szupravezetők kivétel nélkül alacsony hőmérsékletűek, az elemi szupravezetők (pl. Hg, Nb, Sn) 

ilyenek. 

A legelterjedtebben használt alacsonyhőmérsékletű szupravezetők a Nb3Sn és a NbTi. Középhőmérsékletű 

szupravezető a MgB2, a legfontosabb magashőmérsékletű szupravezetők pedig az YBa2Cu3O7 (röviden YBCO, 

ejtsd: ibko), és a Bi2Sr2Ca2Cu3O10 (röviden BSCCO, ejtsd: biszko). Ezek természetesen mindannyian II. típusúak. 

(A BSCCO szupravezető tulajdonképpen egy családot rejt, az általános összetétel a következő: Bi 2 Sr 2 Ca n-1 Cu 

n O 2n+4, ahol az n=1, 2, 3 anyagokat tanulmányozták leginkább. A Bi2Sr2Ca2Cu3O10 a család alkalmazás 

szempontjából egyik legfontosabb tagja (n=3). 

2. A kritikus áram 

Az eddigiekben leírtuk, hogy a kritikus paraméterek bármelyikét meghaladva a szupravezető anyag 

szupravezető állapotból normál állapotban megy át. A méréshez azt is tudnunk kell, hogy ez az átmenet hogyan 

zajlik le. A következő ábrán, különféle YBCO szupravezető huzalokon, az egységnyi hosszra eső feszültség 

(azaz a villamos térerősség, E [V/m]) látható az átfolyó áramsűrűség függvényében [ i]. Látható, hogy a villamos 

térerősség egy áramértéket meghaladva hirtelen növekedésnek indul. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bismuth
http://en.wikipedia.org/wiki/Strontium
http://en.wikipedia.org/wiki/Calcium
http://en.wikipedia.org/wiki/Copper
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
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28. ábra. Különféle YBCO szupravezető anyagok E(J) diagramja []. 

Az átmenet folytonos, nincs benne hirtelen ugrás, így definiálni kellett egy térerősség szintet, amely alatt az 

anyagot még szupravezetőnek tekinthetjük. Ez megállapodás alapján a 1 μV/cm érték, amit az ábrán is jelültünk. 

3. A mérés célja 

A mérés célja magashőmérsékletű szupravezető huzalok kritikus áramának megállapítása. A tanszéken mind 

YBCO, mind BSCCO szupravezető huzalok rendelkezésre állnak. Az előbbiek alapján, ez azt jelenti, hogy a 

szupravezető E(J) görbéjét kell felvenni, és meg kell állapítani, hogy milyen áram tartozik a 10 μV/cm 

térerősség értékhez. 

4. Mérési feladatok 

1. Mérje meg egy rézhuzal E(J) görbéjét szobahőmérsékleten és 77 K-en, egyenárammal és 50 Hz-es váltakozó 

árammal 

2. Mérje meg egy YBCO szupravezető huzal E(J) görbéjét szobahőmérsékleten és 77 K-en, egyenárammal és 

50 Hz-es váltakozó árammal 

3. Mérje meg egy BSCCO szupravezető huzal E(J) görbéjét szobahőmérsékleten és 77 K-en, egyenárammal és 

50 Hz-es váltakozó árammal 

4. Hasonlítsa össze az eredményeket és értékelje azokat mérnöki szemmel! 

5. A mérés alapjai 

A mérés során áramot és feszültséget kell mérni. Az áram alapján az áramsűrűség meghatározható, ha az 

árameloszlást egyenletesnek feltételezzük, és az átfolyó áramot elosztjuk a vezető keresztmetszetével. A 

feszültséget a szupravezető huzal tetszőleges két pontja között mérhetjük, azonban célszerű a lehető legnagyobb 
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távolságot tartani a két pont között, hiszen a mért feszültségértékek elég kicsik, és így lesz a mérési hiba a lehető 

legkisebb. A térerősséget úgy kapjuk, hogy a mért feszültséget elosztjuk a mérőpontok közötti távolsággal, 

feltételezve, hogy a fajlagos ellenállás hosszirányban is egyenletes. 

A feszültségmérés során ügyelni kell arra, hogy a kontaktusokon és áram hozzávezetéseken eső feszültségeket 

ne mérjük. Ennek megfelelően, az ábrán látható négyvezetékes mérési módszert kell követni. 

 

29. ábra. Az E(J) diagramja felvéltelének módja. 

A mért magashőmérsékletű szupravezetők ezüst mátrixszal vannak körülvéve, a fém biztosítja az egyenletes 

hőmérséklet eloszlást, illetve normál állapotban átveszi az áramvezetést, hiszen a szupravezetővel 

párhuzamosan van kapcsolva. 

Váltakozó áramok esetén a szupravezetőben hiszterézis veszteségek, mátrixban pedig örvényáramú veszteségek 

keletkeznek. Emiatt váltakozó áramok esetén a kritikus áram kisebb lesz. 

6. A mérés menete 

A mérésekhez nagyáramú tápegységet (pl. 5 V, 80 A) használjon. A tápegységek beépített áramkorláttal 

rendelkezik, így az áramgenerátoros táplálás egyszerűen, soros ellenállás beiktatása nélkül megvalósítható. 

A feszültség mérésére a megfelelő pontosság érdekében nanovoltmérőt célszerű alkalmazni. A mért U(I) görbét 

a huzal hossz és keresztmetszet adatai alapján át kell számolni E(J) görbére. 

Egyenárammal történő mérés eredményét mutatja a következő ábra, amelyet 10 cm hosszú mintán végeztünk, 

egyenárammal, nanovoltmérővel mérve. A kritikus áram itt 51 A körül van. 
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30. ábra: 10 cm-es YBCO huzal mérésének eredménye 77 K-en (DC) 



   

 51  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

8. fejezet - Szupravezetős 
Zárlatiáram-korlátozó (ZÁK) 

 

1. Cél 

A vizsgálat célja az YBCO szupravezető-gyűrűvel felszerelt 1 fázisú, induktív zárlatiáram-korlátozó (ZÁK) 

megismerése, működésének vizsgálata és karakterisztikájának mérése. 

2. Terminológia (szakkifejezések) és elméleti háttér 

1. ZÁK 

A Zárlatiáram-korlátozó egy olyan eszköz, amely az elektromos hálózatokban rövidzárlat vagy túlterhelés 

esetén létrejövő áramerősség értékét csökkenti. 

A szupravezetős ZÁK alapvetően egy a rendszerbe bekapcsolódó impedancia, ami az energiarendszer védelmét 

szolgálja. A ZÁK két fő típusa: az induktív és a rezisztív 

1. Zárlati áram 

Túlterhelés esetén túláram, rövidzárlat esetén zárlati áram folyik az energiarendszerben. 

1. Induktív ZÁK 

Lényegében egy transzformátor, mely a védendő hálózattal sorosan kötött primer tekercsből, valamint egy 

rövidrezárt szekunder tekercsből (a szupravezető gyűrű) áll (31. ábra). 
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a) Normál működési feltételek estén Φ1=–Φ2; Z≈0 

 

b) Zárlat eseténΦ2≈0; Z≈xL=dΨ1/dt 

Az áramkör normál működése esetén a szupravezető gyűrű szupravezető állapotban van, ekkor a ZÁK úgy 

működik, mint egy rövidre zárt transzformátor, ami nagyon kevés impedanciát képvisel a rendszerben. 

Hiba (túlterhelés vagy rövidzárlat) esetén, amikor az áram a primer tekercsben meghaladja a névleges értéket, a 

szekunder tekercsben ( a szupravezető anyagban) nő az áramerősség, és amikor az a kritikus áram értéke fölé 

nő, a szupravezető gyűrű szupravezető állapotból normál állapotba kerül (a ZÁK impedanciája nagy értékű 

lesz). A ZÁK impedanciája megfelelő gyorsasággal nő. Ebben az esetben a ZÁK olyan, mint egy üresenjáró 

transzformátor, ami korlátozza az áramkör áramerősségét. A ZÁK nyugalmi állapotba való visszatérése nem az 

aktiválási áramértéken történik, mert a szupravezető gyűrű zárlat alatt melegszik, és ekkor csökken a kritikus 

áramsűrűsége. 

3. Mérési feladatok 

1. 1. A normál állapotú ZÁK karakterisztikájának mérése, amikor a rövidre zárt tekercset rézgyűrűvel 

helyettesítjük (szupravezető-gyűrű nélkül). 

2. 2. A korlátozó ZÁK karakterisztikájának mérése, szekunder tekercs nélkül. 

3. 3. Szupravezetős ZÁK I-U karakterisztikája (77K-en). 

4. 4. Karakterisztikák összehasonlítása. 

5. 5. A rövidzár okozta tranziens mérése (jelalakok) a szupravezetős ZÁK védelmével. 

4. A mérés alapjai 

A mérésre használt zárlati áramkorlátozó légrés nélküli lemezelt vasmagból épül fel, amelynek a primer 

tekercsén a menetszám változtatható. A szekunder tekercset egy réz gyűrűvel modellezzük (helyettesítjük) az 1. 

mérési feladatban, míg a 3. és 5. mérési feladatban szupravezető gyűrűt vagy szalagot használunk. A 32. ábrán 

látható a ZÁK fényképe, a 33. ábrán a felépítése. 
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32. ábra A ZÁK fotója 

 

33. ábra A ZÁK felépítése 

A ZÁK működése során fellépő két állapotot a következőképpen modellezhetjük: 

1.  A szekunder oldalt szupravezető állapotban modellezhetjük úgy, mint egy ideális rézgyűrű (az áramkörnek 

normál működési feltételek mellett kicsi az impedanciája). 

2.  A szekunder oldalt normál állapotban úgy modellezhetjük, mintha nem lenne semmilyen gyűrű (zárlat 

esetén, korlátozó üzemmódban, megnövekszik a ZÁK kapcsain mérhető impedancia). 

3.  A valódi működés vizsgálatát YBCO gyűrű segítségével végezzük el. 

Az állapotok modellezése úgy történik, hogy a szupravezető állapot egy nyitott vasmagos konstrukciónak felel 

meg (kis impedanciával), mert a szupravezető gyűrű ellengerjesztést ad a vasmagba, a normál állapot pedig egy 

teljesen zárt vasmagos elrendezésnek, mert a gyűrű nem ad ellengerjesztést. A zárt vasmagos tekercs nagyobb 

induktivitást képvisel, és mivel sorban van az áramkörrel, korlátozza az áramot. 

Meg kell vizsgálni a különbséget a réz és a szupravezető gyűrűk közt. 

5. A mérés menete 

A mérési elrendezés: 
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34. ábra: A mérés felépítése 

 

35. ábra: A mérési elrendezés 

A 34. ábrán lévő mérési felépítésből látható, hogy a toroid transzformátorral a leválasztó transzformátor 

szekunder oldalán kb. 0-130V között lehet feszültséget változtatni. A ZÁK primer oldala sorban van a védendő 

körrel. A billenési áramot úgy érjük el, hogy növeljük a primer feszültséget. 

1. Normál működési feltételek modellezése, mikor a szekunder tekercs szupravezető állapotban van (alacsony 

impedancia): egy rézgyűrű modellezi a szekunder tekercset. 

Az áramkörben folyó áramot (IFCL) és a ZÁK-on eső feszültséget kell mérni, a feszültséget kb. 0-130 V-ig lehet 

változtatni és az U-I karakterisztikát kell ábrázolni. 

1. Zárlati állapot modellezése, mikor a szekunder tekercs normál állapotban van (megnövekedett impedancia): a 

modellezés a rézgyűrű eltávolításával történik. 

Az áramkörben folyó áramot (IFCL) és a ZÁK-on eső feszültséget kell mérni, a feszültséget kb. 0-130 V-ig lehet 

változtatni és az U-I karakterisztikát kell ábrázolni. 

1. A szupravezetős ZÁK mérése (túlterhelés esetén), amikor a szekunder tekercs folyékony nitrogénnel hűtött 

egy menetes YBCO gyűrű. Az YBCO gyűrűt szupravezető állapotból normál állapotba, majd vissza-visszük. 

Ismét az I-U karakterisztikát vesszük fel. 

2. A szupravezetős ZÁK mérése (rövidzár esetén), amikor a szekunder tekercs folyékony nitrogénnel hűtött 

YBCO gyűrű. Hirtelen rövidzár előidézésével mérjük a tranziens állapotot a rendszerben. 

6. Eredmények rögzítése 

6.1.  Normál állapotú karakterisztika 
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I (A) 
          

U (V) 
          

I (A) 
          

U (V) 
          

6.2.  Zárlati állapot modellezése 
 

I (A) 
          

U (V) 
          

I (A) 
          

U (V) 
          

6.3.  Túlterheléses karakterisztika 
 

I (A) 
          

U (V) 
          

I (A) 
          

U (V) 
          

 

 
Normal -> Korlátozott Korátozott -> Normal 

I (A) 
      

U (V) 
      

6.4.  Zárlati karakterisztika 

Az eredményként kapott mért feszültség- és áram-jelalakokat elektronikus fájlban kerülnek elmentésre. 

7. Kiértékelés 

, , és pontban ábrázolt karakterisztikáinak összehasonlítása. 

Az mérés eredményeinek elemzése. 
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9. fejezet - Magashőmérsékletű 
szupravezetős energiatároló 
lendítőkerék vizsgálata 

1. Bevezetés 

1.1. Szupravezetés 

Szupravezetőnek azokat az anyagokat tekintjük, amelyek két jellemző tulajdonsággal rendelkeznek az 

úgynevezett szupravezető állapotban. Az első a zérus villamos ellenállás egyenáramok esetén, a második pedig 

az úgynevezett Meissner állapot megléte. Meissner állapotban a szupravezető anyagok belsejébe nem hatolhat 

be a mágneses fluxus, azaz ebben az állapotban a szupravezetők mágneses szempontból ideális diamágnesként 

viselkednek. A mágneses szuszceptibilitás -1, a relatív permeabilitás nulla. 

A szupravezető anyagok csak bizonyos fizikai körülmények teljesülése esetén mutatják a fenti különleges és 

teljesen egyedülálló tulajdonságokat. A körülményektől függően a szupravezető anyagok különféle állapotairól 

(szupravezető állapot illetve normál állapot) beszélhetünk. 

A szupravezetés termodinamikai állapot, mely akkor mutatkozik, ha a szupravezető hőmérséklete, a külső 

mágneses tér, illetve a szupravezetőn átfolyó áram sűrűsége az úgynevezett kritikus érték alatt van. A 

paraméterek egymásra hatással vannak, így pl. 77°K-en a kritikus áramsűrűség jóval kisebb, mint 20 K-en. 

Ritkábban szokás említeni, de a nyomás is növeli a kritikus hőmérsékletet. Általában a hőmérsékletet szokás 

független változónak tekinteni, és ennek függvényében adhatók meg az úgynevezett kritikus paraméterek 

(kritikus áramsűrűség, kritikus mágneses térerősség). Kritikus hőmérsékletnek pedig azt a hőmérsékletet 

tekintjük, amelyen az megadott nyomás mellett a szupravezető-normál állapotváltozás megtörténik, miközben a 

külső mágneses tér zérus, és a szupravezető árammentes. 

A fentiek alapján tehát a szupravezetők három kritikus paraméterrel rendelkeznek: 

1. Kritikus áramsűrűség: J c(T, H) [A/cm2] 

2. Kritikus mágneses térerősség: H c(T, J) [A/m] 

3. Kritikus hőmérséklet: T c(p) [K] 

Az előbbiek alapján, adott nyomáson, a T, J, H koordinátarendszerben egy úgynevezett kritikus felülettel 

határolt térrészben lesz az adott anyag szupravezető állapotban. 
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36. ábra: A kritikus felület, a szupravezető anyagok egyszerű állapotdiagramja 

A szupravezetőket több típusba sorolhatjuk, a szupravezető állapotbeli viselkedés alapján. Az I. típusú 

szupravezetők szupravezető állapotban mindig Meissner állapotban vannak, azaz mágneses indukció az ilyen 

anyagok belsejében csak normál állapotban lehet. Az ilyen anyagok kritikus mágneses térerősség értéke még 

0 K-en is igen alacsony, legfeljebb néhány 100 mT mágneseses indukciónak megfelelő, ipari alkalmazásban 

ezeket az anyagokat nem használják. 

A II. típusú szupravezetők (NbTi, Nb3Sn, YBa2Cu3O7, Bi2Sr2Ca2Cu3O10) esetén az úgynevezett kever állapot is 

fellép szupravezető állapotban. Ekkor a mágneses indukció fluxusszálak (flux-vortex) formájában áthatol a 

szupravezetőn. A fluxusszál helyén az anyag normál állapotban van, a fluxusszálat azonban szupravezető 

tartomány veszi körbe, amelyben a szál körül szupravezető áramok örvénylenek (veszteség nélküli vezetés). A 

fluxusszálak az anyagban akkor alakulnak ki, amikor a külső mágneses térerősség meghalad egy értéket (első 

kritikus térerősség, H c1). Maguk a fluxusszálak kvatáltak, ami azt jelenti, hogy az átáramló fluxus minden 

szálban azonos. A mágneses tér növekedésével az anyagban a fluxusszálak sűrűsége növekszik, majd elérve egy 

úgynevezett második kritikus térerősséget (H c2), a teljes anyag normál állapotba megy át. Azt az állapotot, 

amikor az anyagban normál és szupravezető tartományok is megtalálhatóak (H c1 és H c2 között), kevert 

állapotnak nevezzük. 

A H c1, amely a Meissner állapot határa, az I-es típusú szupravezetőknél írtakhoz hasonlóan kis érték, míg H c2 

igen nagy lehet, akár több 100 T-nak is megfelelő, 0 K-en. 

Az iparban a II. típusú szupravezetőket alkalmazzák, megfelelően adalékolva, annak érdekében, hogy a 

mesterségesen kialakított rácshibák (legelőnyösebbek a vonalszerű diszlokációk) stabilizálni tudják a fluxusszál 

rendszert. (A fluxusszálak mozgása a szupravezető anyagokban veszteséges folyamat, ezért a tiszta 

szupravezetők a gyakorlatban használhatatlanok.) A megfelelő adalékolás jelentősen növeli a szupravezető 

kritikus áramsűrűségét és a kritikus térerősséget, ami az alkalmazások szempontjából előnyös. 

A szupravezetőket osztályozni szokás a kritikus hőmérséklet alapján is. Ennek megfelelően vannak 

alacsonyhőmérsékletű- (Tc<20 K), középhőmérsékletű- (20 K<Tc<77 K), és magashőmérsékletű szupravezetők 

(77 K<Tc). 

Az I. típusú szupravezetők kivétel nélkül alacsony hőmérsékletűek, az elemi szupravezetők (pl. Hg, Nb, Sn) 

ilyenek. 

A legelterjedtebben használt alacsonyhőmérsékletű szupravezetők a Nb3Sn és a NbTi. Középhőmérsékletű 

szupravezető a MgB2, a legfontosabb magashőmérsékletű szupravezetők pedig az YBa2Cu3O7 (röviden YBCO, 

ejtsd: ibko), és a Bi2Sr2Ca2Cu3O10 (röviden BSCCO, ejtsd: biszko). Ezek természetesen mindannyian II. típusúak. 

(A BSCCO szupravezető tulajdonképpen egy családot rejt, az általános összetétel a következő: Bi 2 Sr 2 Ca n-1 Cu 

n O 2n+4, ahol az n=1, 2, 3 anyagokat tanulmányozták leginkább. A Bi2Sr2Ca2Cu3O10 a család alkalmazás 

szempontjából egyik legfontosabb tagja (n=3). 

1.2. A lendkerekes energiatárolás alapjai 

A lendkerekes energiatárolók működésének alapja a forgó tömegben (lendkerék) tárolható mechanikai energia. 

Ezt az energiát az alapján számíthatjuk ki. 

 

(1-1) 

Itt Θ a lendkerék forgástengelyre vonatkoztatott tehetetlenségi nyomatéka, ω pedig a szögsebesség. 

Az energiasűrűség a tárolt energia mellett az energiatárolók szintén nagyon fontos jellemzője. Kiszámítása a 

következő módon történik: 

 

(1-2) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bismuth
http://en.wikipedia.org/wiki/Strontium
http://en.wikipedia.org/wiki/Calcium
http://en.wikipedia.org/wiki/Copper
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
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Itt mr a forgó tömeg, E pedig a tárolt energia. Bizonyos energiatároló fajtáknál inkább a térfogat a kritikus, mint 

a tömeg. Ilyen esetben célszerűbb a térfogati energiasűrűséget figyelembe venni. Lendkerekes energiatárolóknál 

azonban véleményem szerint elsősorban a tömegre vonatkoztatott energiasűrűség a fontos, amennyiben ez 

megfelelő, úgy a térfogati energiasűrűséggel sem lesznek problémák. 

Szigorúbban véve a teljes energiatároló energiasűrűségét tekinthetjük a következő módon: 

 

(1-3) 

Itt m tot az energiatároló össztömege. Gyakorlati összehasonlításra inkább ez utóbbit célszerű alkalmazni, hiszen 

helyesebb eredményt ad. Különösen igaz ez a szupravezetős vagy elektromágneses csapággyal épített 

konstrukciókra, ahol az előbbieknél a hűtőgép tömegét, az utóbbiaknál, pedig a csapágy és a szabályozó 

elektronika tömegét is figyelembe kell venni. Általában ez azonban nehezen számítható, így leggyakrabban a -

nek megfelelő energiasűrűséget adják meg. A legáltalánosabb leírást [ii] adja, amely szerint: 

 

(1-4) 

ahol K az úgynevezett alaktényező, Rm az anyag szakítószilárdsága, ρ a sűrűsége. E három változót tartalmazó 

utolsó tényező (K·Rm/ρ) az adott felépítésű (K tényezőjű) lendkerék fizikai korlátba ütköző maximális 

energiasűrűségét adja. α’ a biztonsági tényező, azaz az anyagban normál működés közben fellépő maximális 

egyenértékű mechanikai feszültség és a szakítószilárdság hányadosa, α” a kisütési tényező, azaz a névleges 

működési tartomány alsó és felső sebességhatáraihoz tartozó tárolt energiaszintek relatív különbsége. Ezzel: 

 

(1-5) 

α’’’ pedig a lendkerék és a teljes energiatároló tömegének hányadosa, azaz: 

 

(1-6) 

Energiasűrűségük alapján a lendkerekes energiatárolók három osztályba sorolhatók []: 

1. Alacsony energiasűrűségű osztály: e<10 Wh/kg (36 kJ/kg) 

2. Közepes energiasűrűségű osztály: 10 Wh/kg (36 kJ/kg)≤e≤25 Wh/kg (90 kJ/kg) 

3. Nagy energiasűrűségű osztály: e>25 Wh/kg (90 kJ/kg) 

(Érdekességképpen; ha a földet lendkeréknek tekintjük, és tökéletes gömbbel közelítjük az alakját, akkor a 

közepes energiasűrűségű osztályba tartozik kb. 12 Wh/kg-os energiasűrűségével [].) 

Az előbbiek alapján tehát, amennyiben kis tömegben akarunk nagy energiát tárolni, úgy nagy 

szakítószilárdságú, kis sűrűségű lendkerék anyagot kell választanunk alapján. A következő táblázat néhány 

anyagra mutatja az elérhető maximális energiasűrűség értékeket: 
 

Anyag Szakítószilárdság 

[GPa] 
Sűrűség [kg/m3] R m /ρ [Wh/kg]  

min max      

acél* 0,25 5,00 7900,00 175,81 
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alumínium ötvözetek 0,10 0,70 2700,00 72,02 

titán ötvözetek 0,60 1,30 5000,00 72,22 

berillium szál 3,30 1870,00 490,20  

bór szál 3,50 2450,00 396,83  

E-üvegszál 2,40 2540,00 262,47  

S-üvegszál 4,50 2490,00 502,01  

Kevlár 49 (aramid szál) 3,60 1440,00 694,44  

Spectra 1000 szál 

(gélfonott polietilén) 
3,00 970,00 859,11  

Spectra 2000 szál 

(gélfonott polietilén) 
3,51 970,00 1005,15  

Zylon (polifenilén-

benzobisoxazol) szál 
5,80 1570,00 1026,19  

szénszálak 1,00 6,50 1546,00 1167,89 

nanocső (elméleti adat) 150,00 1300,00 32051,28  

nanocső (mért adat) 65,00 1300,00 13888,89  

*acél esetében a felső 

érték kis átmérőjű 

huzalokra vonatkozik 

    

 1. táblázat Lehetséges lendkerék anyagok elméleti energiasűrűség értékei ([iii] felhasználásával) 

A táblázatban szereplő értékek elméleti maximumok, azaz akkor lennének elérhetőek, ha a K alaktényező, és 

minden α paraméter értéke 1 volna. Ez nem lehetséges, villamos energia tárolására létesített energiatároló esetén 

rendszerszinten a lendkerék elméletileg elérhető energiasűrűségének 2-12 %-a valósítható meg. 

1.3. Szupravezetős csapágyazású lendkerekes energiatároló 
rendszerek 

A szupravezetős csapágyazású lendkerekes energiatároló, mint rendszer természetesen sokkal több, mint maga a 

lendkerék. A lendkerekes energiatárolás legnagyobb hátránya a mozgó alkatrész miatt keletkező folyamatos 

veszteségek. A szupravezetős csapágyazás elsődleges célja a mechanikai veszteségek megszűntetése. Egy jól 

megépített szupravezetős csapágy 10-6 ekvivalens súrlódási együtthatóval rendelkezik (a hűtési veszteségeket is 

figyelembe véve), miközben a legjobb hagyományos csapágyak esetén is csak 10-4 érték érhető el 

nagyságrendileg. A veszteségek azonban nem csak a csapágyazásból adódnak, a légsúrlódási veszteségeket is 

jelentősen csökkenteni kell, így a forgórészt vákuumban helyezik el. Ipari rendszerek esetén a vákuum 

nagyságrendileg tipikusan 10-3 mbar. 

A vákuum és a szupravezetős csapágyazás tehát jelentősen csökkenti a mechanikai veszteségeket, ugyanakkor 

fellépnek még elektromágneses veszteségek (hiszterézis és örvényáramú valamint vezetési veszteségek). E 

veszteségek legnagyobb része a motor/generátor egységben ébred, az állórész vasban illetve vasmentes állórész 

esetén közvetlenül a vezetőkben. A cél itt elsősorban az üresjárási veszteségek minimalizálása, hiszen ezek 

folyamatosan jelen vannak üzemállapottól függetlenül. 
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A rendszer üzemeltetéséhez szükség van megfelelő hűtésre (szupravezetős csapágy, villamos gép), 

vákuumszivattyúkra és vákuumtartályra, szabályozó (teljesítmény) elektronikára, kommunikációs és felügyeleti 

elektronikára. Ezek összessége miatt egy lendkerekes energiatároló rendszer igen bonyolultnak mondható az 

egyszerű működési elv ellenére. 

Szupravezetős csapágyazású rendszerek ma még nincsenek kereskedelmi forgalomban, aktív mágneses 

csapágyazással ellátott lendkerekek forognak az úgynevezett dinamikus szünetmentes tápegységekben (200 kW 

felett már lendkereket szokás alkalmazni energiatárolóként), illetve frekvenciaszabályozásban is alkalmaznak 

lendkerekes energiatárolókat, pl. a Beacon Power cég gyárt ilyen egységeket 100 kW névleges teljesítménnyel 

és 15 perc névleges töltési/kisütési idővel, azaz 25 kWh névleges kapacitással. 

1.4. Szupravezetős csapágyazás 

A szupravezetős csapágyazás legegyszerűbb esetben egy hengerszimmetrikus állandómágnes és egy II. típusú 

szupravezető által alkotott párt jelent. A szupravezetőben, miután a mágnes terében kerül lehűtésre, a mágneses 

mező a rácshibákon áthaladó fluxusszálak formájában rögzül. A szupravezető a mágneses tér változása ellen 

hat, azaz ha a mágnest pl. távolítani próbáljuk, akkor a szupravezető fluxusa csökkenne, emiatt olyan 

örvényáramok jönnek létre benne, melyek erősíti a teret. Emiatt vonzás lép fel a távolodó mágnes és a 

szupravezető között. Amennyiben a mágnest közelíteni akarjuk, úgy a szupravezetőn áthaladó fluxus erősödik, 

így olyan örvényáramok keletkeznek, melyek ezt a változást ellensúlyozni akarják, tehát taszító erő lép fel a 

mágnes és a szupravezető között. A leírtak miatt a lebegés minden irányban stabil lesz mindenféle külső 

szabályozás nélkül. 

Forgás csak akkor lehetséges igen kis veszteséggel, ha a forgórész (állandómágnes) mágneses tere 

forgásszimmetrikus. Ekkor ugyanis a forgás nem jelent mágneses tér változást, így ez ellen a szupravezető „nem 

dolgozik”, a forgás csak ekkor nem okoz veszteségeket, így fékhatás sincs. A valóságban tökéletesen 

szimmetrikus mágneses tér nem hozható létre, így veszteségek mindig jelen vannak. 

A gyakorlatban léteznek axiális és radiális fluxusú szupravezetős csapágyak, a fluxuseloszlást a két esetre az 

szemlélteti. 

 

 

37. ábra: Axiális és radiális fluxusú szupravezetős csapágy felépítése [] 
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2. A mérés célja 

A mérés célja szupravezetős csapágyazású lendkerekes energiatároló rendszer megismerése, és kifutási görbék 

(lásd később) felvétele a vákuum különböző értékei mellett. 

3. Mérési feladatok 

1. Vegye fel egy szupravezetős csapágyazású lendkerekes energiatároló kifutási görbéjét állandó, 

nagyságrendileg 10-3 mbar nyomáson, 8,000/perc fordulatszámtól! 

2. Vegye fel egy szupravezetős csapágyazású lendkerekes energiatároló kifutási görbéjének kb. 10 perces 

szakaszát állandó, nagyságrendileg 10-1 mbar nyomáson, 8,000/perc fordulatszámtól! 

3. Vegyen fel egy rövid (kb. 10 másodperces) görbeszakaszt 10-3 mbar és 1 mbar között változó nyomáson, 

8,000/perc fordulatszámtól! 

4. Határozza meg a különböző veszteségkomponenseket (hiszterézis, örvényáramú, légsúrlódási) 

5. Hasonlítsa össze az eredményeket és értékelje azokat mérnöki szemmel! 

4. A mérés alapjai 

A mérés során felgyorsított, és magára hagyott, terheletlen lendkerekes energiatároló szögsebesség-idő 

függvényét mérjük. Ebből matematikai úton meghatározhatók a veszteségek. A függvény általános alakban a 

következőképpen írható le: 

 

(1-7) 

ahol A, B, C veszteségi együtthatók rendre a légsúrlódási, örvényáramú és hiszterézis veszteségeket veszik 

figyelembe. Az x kitevő értéke a nyomástól illetve az áramlás fajtájától függően változik. Esetünkben x=1 

közelítéssel élhetünk a teljes nyomás- és fordulatszám tartományban. 

E közelítéssel élve azonban az A és B együtthatókat matematikailag nem tudjuk megkülönböztetni egymástól, 

hiszen ω(t) azonos kitevőjű hatványához tartoznak. Az egyenlet kiterjesztésével, különböző nyomásokon (p) 

végzett mérésekkel azonban ez is lehetővé válik az alábbiak szerint: 

 

(1-8) 

5. A mérés menete 

A mérés kezdetekor a vákuumkamrában el kell helyezni a lendkerekes energiatárolót, be kell állítani a 

szupravezetős csapágynál a lebegtetési magasságot. Törekedni kell arra, hogy a forgórész az állórésszel 

központosan legyen elhelyezve. 

A forgórész beállítása után a kamrát le kell zárni, és a vákuumszivattyú(k) bekapcsolásával meg kell indítani a 

leszívást. A nagyvákuum szivattyú (olajdiffúziós szivattyú) csak 10-2 mbar nyomás elérése után kapcsolható be. 

A nagyvákuum szivattyú bekapcsolása után ellenőrizni kell a hűtőkörének megfelelő működését. 

A szupravezető hűtését 10-1 mbar nyomás elérésekor lehet indítani, a hőmérsékletet a beépített pt100 ellenállás 

hőmérővel ellenőrizzük. 

Stabil vákuumszint elérésekor a forgórészt fel kell gyorsítani az elektronikájára kapcsolt DC feszültség 

változtatásával legfeljebb 8000/perc fordulatszámra. Ezt elérve a csatlakozókat kihúzzuk az elektronikából, 

hogy semmiféle külső veszteség ne befolyásolhassa a mérést, és felvesszük a szögsebesség-idő függvényt. A 
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mérés során a forgórész mező változásának frekvenciáját mérjük (villamos frekvencia), amit át kell számolni 

mechanikus szögsebesség értékre. (A forgórész 8 pólusú.) 

A mérést több különböző vákuumszint mellett is el kell végezni. Nagyságrendileg kb. 10-2 mbar nyomás alakul 

ki csak az elővákuum szivattyú alkalmazásával, és kb. 10-3-10-6 mbar nyomás érhető el a nagyvákuum szivattyú 

alkalmazásával a kamra tisztaságától, és a tömítések állapotától függően. 

A nyomás hirtelen változatására ad lehetőséget a beeresztő szelep, amelynek nyitásával levegőt áramoltathatunk 

a kamrába. 

Jellegre az alábbi görbéket kaphatjuk: 

 

38. ábra: A nyomás változása a kiválasztott mérés során a vákuumkamrában [iv] 

 

39. ábra: A nyomás változása a kiválasztott mérés során a vákuumkamrában [iv] 

Ezek alapján a kiértékelés eredménye pl. a következőképpen adható meg: 
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40. ábra: A veszteségkomponensek a szögsebesség függvényében (az ugrások a nyomásváltozások miatt 

láthatóak) [] 
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10. fejezet - üzelőanyag-cella és 
fényelektromos generátor vizsgálata 

1. A mérés célja 

A napelem és az üzemanyagcella működésének megismerése, főbb elektromos karakterisztikáinak felvétele. 

2. A mérés elméleti alapjai 

2.1. A napelem működése 

A fényvillamos energiaátalakítók a fénysugárzást alkotó fotonok energiáját alakítják át közvetlenül villamos 

energiává (napelemek), ill. a villamos energiát alakítják át közvetlenül fényenergiává (pl. fotódiódák). 

Az időben állandó feszültség (a fotofeszültség) annak következtében jön létre, hogy a beeső fotonok többlet 

töltéshordozókat keltenek. E töltéshordozók a kristályban kialakult belső lokális villamos tér hatására 

elmozdulnak, ill. felhalmozódnak, így az anyagban tértöltés, ennek hatására pedig fotofeszültség keletkezik. A 

fényvillamos generátorok gyakorlati alkalmazása felé vezető úton meghatározó jelentőségű volt a fényvillamos 

jelenség felfedezése p-n átmenetekben (). 

 

41. ábra: Fényvillamos generátor felépítése 

A félvezető technika ugrásszerű fejlődése az ötvenes évek fordulóján indult meg. A jelenleg gyártott 

fényvillamos generátorok hatásfoka 10-15% körüli, teljesítményük pedig néhányszor 10 kW értéket is elérhet. 

A fényvillamos generátorok már ma is versenyképesek számos más, relatíve kis teljesítményű energiaforrással. 

A szakemberek megítélése szerint a fényvillamos generátorok üzemeltetési költsége kisebb a diesel-vagy benzin 

agregátorokénál, melyek a távolfekvő települések energiaforrása napjainkban. Emellett számos más lehetőség is 

kínálkozik gazdaságos felhasználásukra, így például a vízszivattyúzás, az öntözés, a falvak villamosítása 

elsősorban a fejlődő országokban, kiegészítő energiaforrás. 

A napelem U-I karakterisztikája 

A napelem árama és feszültsége, valamint leadott teljesítménye a terhelés függvényében változik (), ezért 

felhasználása során fontos a terhelés optimális megválasztása. A maximális teljesítmény akkor vehető ki, ha a 

terhelő ellenállás értéke megegyezik a napelem belső ellenállásával. 

A napelem árama, feszültsége, belső ellenállása, és így a kivehető teljesítmény is nagymértékben függ a 

megvilágítási intenzitástól. A naperőművekben a napelemek optimális kihasználása érdekében a napelemeket 

folyamatosan optimális szögbe forgatják és teljesítmény optimalizáló elektronikát is alkalmaznak. 
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42. ábra: A napelemre jellemző I(U) és P(R) karakterisztika 

2.2. Az üzemanyagcella működése 

Egy robbanómotor hengerében az égő anyagot, pl. a hidrogént és az égést tápláló anyagot, az oxigént közvetlen 

módon összekeverjük és ennek következményeképpen az égő anyag elektronjai közvetlenül mennek át az 

oxigén atomokhoz, ill. molekulákhoz. A keletkező nagysebességű molekulák rendezetlen mozgásából, ill. 

impulzusából fedezi a motor dugattyúja a lineáris mozgást. Az egész rendszer átalakítási hatásfokát az a 

termodinamikai elv szabja meg, amelynél a rendszer kezdő és végállapotának rendezetlenségi foka 

legkedvezőbb esetben azonos maradhat, de általában nő (Carnot-hatásfok). 

A tüzelőanyag elemben olyan elrendezést alakítunk ki, amelynél az égő anyag és az oxidáló anyag molekuláit 

nem engedjük keveredni (). A katalizátort tartalmazó anódnak olyan tulajdonsága van, hogy a hidrogén 

molekulákról, illetve atomokról az elektronokat leválasztva, azokat egy külső, fémes villamosan vezető körbe 

tereli, a hidrogén ionokat pedig az elektrolitba juttatja. Az elektronok a külső villamos ellenálláson át eljutnak a 

katód oldalra, ahol az ott képződő oxigén ionok elektron hiányát betöltik és az elektroliton át eljuttatott hidrogén 

ionokat igénybe véve, neutrális vízmolekulákat képeznek. 

 

43. ábra: Tüzelőanyag elem vázlatos felépítése és működése 

1.  

Amíg a termodinamikai égetésnél a hidrogén égési hőjének alig 25-30%-át nyerhetjük ki mechanikai 

munkaként, addig a tüzelőanyag elemben a hidrogén kémiai energiájának 80%-át is megkaphatjuk villamos 

energia formájában. Láthatjuk, hogy a hidrogén két fajta égetési módszere között hatásfok szempontjából 

alapvető különbség van. 

Igen sokféle tüzelőanyag elemet valósítottak meg, mely tényből nyilvánvaló az is, hogy egyik típusnak 

sincsenek elsöprő műszaki vagy gazdasági előnyei a másik felett. A mérésben hidrogéngáz üzemanyagú, 

környezeti hőfokon működő, protoncserélő membránnal készült (ún. PEM) üzemanyagcellát használunk. 

Az elektrolízis és az üzemanyagcella hatásfoka 

Az elektrolízis folyamán az anódon és a katódon a következő folyamat játszódik le: 

anód: 2 H2O→4e-+4H++O2, katód: 4H++4e-→2H2 

azaz együttesen: 

 

Az üzemanyagcellában az égés folyamán ellentétes reakció játszódik le. 

Az elektrolízis hatásfoka az elektromos és a kémiai energiák hányadosa: 
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ahol 

 

ahol H0 a hidrogén kalorikus tartalma (266,1 kJ/mol), R=8,31 J/(mol K), és 

 

azaz a hatásfok: 

 

Az elektrolízis és az üzemanyagcella U-I karakterisztikája 

Az elektrolízis akkor indul meg, amikor az elektródák között az ún. dekompozíciós feszültség megjelenik (45. 

ábra). A dekompozíciós feszültség hőmérsékletfüggő, értéke 1.2-1.6 V körüli szobahőmérsékleten. 

Az üzemanyagcella U-I karakterisztikája az üresjárás környékétől eltekintve lineáris (). Ha a mérés során a 

karakterisztika nem lineáris, az a hidrogén- vagy oxigéngáz nem megfelelő mennyiségére utal. 

 

44. ábra: Az elektrolízis és az üzemanyagcella I(U) karakterisztikája 

3. A mérés ismertetése 

3.1. Napelem mérés kapcsolási rajza 

 

A világítótestet minél közelebb helyezzük el a napelemtől. 

Az áramkörben folyó áramot a fix 5 Ω-os ellenálláson feszültségmérővel mérjük (I=U/R). A két mért 

feszültséget a számítógépes adatgyűjtő Analog1 és Analog2 (U1 és U2) bemenetére kötjük. 

3.2.  Üzemanyagcella mérés kapcsolási rajza 

 

Az üzemanyagcella működéséhez szükséges gázokat elektrolízissel állítjuk elő és gumicsövekkel vezetjük az 

üzemanyagcellába. 

3.3. Felhasznált fontosabb műszerek: 

1. Számítógépes adatgyűjtő rendszer (pl. COBRA v. Labview) 

2. Kézi multiméter 
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4. Mérési feladatok 

4.1. Napelem U-I és P-R karakterisztikája 

Mérje meg a napelem U-I karakterisztikáját! 

A mérés elején csökkentse a potenciométer ellenállását minimálisra és ellenőrizze, hogy az Analog2 jel ne 

csorduljon túl. Indítsa el a mérést, és folyamatosan növelje a potenciométer ellenállását kb. 1 perc hosszan. 

A mérés végeztével számítsa át a mért feszültséget árammá (I:=U2/R). Ábrázolja az áramot a mért feszültség 

függvényében. 

Számítsa ki a napelem P(R) karakterisztikáját is! Rajzoltassa ki a kapott görbét. 

Értékelés: 

Mekkora feszültséghez és áramhoz tartozik a maximális teljesítmény? Van-e lényeges eltérés a mért és az 

elméleti görbék jellege között? 

4.2. Üzemanyagcella U-I karakterisztikája 

Vegye fel az üzemanyagcella U-I karakterisztikáját! 

A mérés folyamata: 

1. A gumicsöveket az elektrolizáló egység felső kivezetéséhez kösse, másik végüket tegye egy desztillált vízzel 

félig töltött edénybe. A tartályokat töltse tele desztillált vízzel. A töltés alatt emelje fel a gumicsöveket, hogy 

azokba is kerüljön egy kis víz. Zárja le a tartályokat. 

2. Kapcsoljon 2A-t az elektrolizáló egységre. Amikor a gumicsövekből kifolyt a víz, a végüket nyomja össze és 

csatlakoztassa az üzemanyagcella felső kivezetéseihez. Vigyázzon, hogy a csőben ne maradjon víz, mert az 

elzárhatja a gáz útját. 

3. Néhány percig üresjárásban hagyja, hogy megfelelő mennyiségű gáz keletkezzen. Mérje meg az áramot és a 

feszültséget. Az árammérő megfelelő tartományát használja. 

4. Különböző ellenállásokkal (0,5-20 Ω) mérje meg az áramot és a feszültséget. A méréseket néhány percig 

végezze, hogy az üzemanyagcella stabil állapotba kerüljön. Az üzemanyagcellát rövidre zárni tilos! 

5. Ábrázolja az U-I értékeket. 

Értékelés: 

Mekkora az üzemanyagcella üresjárási feszültsége? Van-e lényeges eltérés a mért és az elméleti görbe jellege 

között? Mekkora terhelő ellenállás kell a maximális teljesítmény kivételéhez? 

4.3. Az elektrolízis U-I karakterisztikája 

Vegye fel az elektrolízis U-I karakterisztikáját! 

A mérés folyamata: 

1. Kapcsolja ki a tápegységet, kösse be az áram- és voltmérőt. 

2. Az üzemanyagcelláról húzza le a gumicsövet. 

3. A tápegységen állítson be 2 A áramkorlátot. Kb. 1 perc után az elektrolízis folyamat stabillá válik. 

4. Csökkentse a feszültséget és várjon kb. fél percig, hogy az elektolízis folyamat stabilizálódjon. Folyamatosan 

csökkentve a feszültséget vegyen fel 6-8 értéket. 
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5. Ábrázolja az U-I értékeket. 

Értékelés: 

Mekkora az elektrolízis dekompozíciós feszültsége? Van-e lényeges eltérés a mért és az elméleti görbe jellege 

között? 

4.4. Kiegészítő mérések 

Vegye fel a napelem U-I és P karakterisztikáját kisebb lámpa intenzitás mellett, különböző távolságokon. 

5. Ellenőrző kérdések 

1. Mi a napelem működési elve? 

2. Ismertesse a napelem szerkezeti felépítését! 

3. Mi az üzemanyagcella működési elve? 

4. Ismertesse az üzemanyagcella szerkezeti felépítését! 

5. Mi a különbség az üzemanyagcella és a robbanómotor működése között? 

6. Hogyan számítható egy elektrolízis ill. üzemanyagcella egység hatásfoka? 

7. Mit nevezünk az elektrolízis dekompozíciós feszültségének? 

8. Mekkora terhelő ellenállásnál lesz egy áramforrás leadott teljesítménye maximális? 

9. Hogyan mérhető egy áramforrás belső ellenállása? 

Gondolkodtató kérdések 

1. Mitől függ egy napelem hatásfoka? 

2. Hogyan növelhető egy napelem hatásfoka? 

3. Működik-e a napelem „visszafelé” (azaz képes-e feszültség hatására fényt kibocsátani)? 

4. Milyen mérési bizonytalanságokat lát az üzemanyagcella jelleggörgéjének mérésénél? 

5. Miért nincs még üzemanyagcellás repülőgép? 


