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1. fejezet - Hálózati topológiák 

1. Bevezetés 

A villamos energiát nagy mennyiségben előállító szinkron generátorok hajtógépei nagy teljesítményű egységben 

működnek hatásosan. A ma használt generátorok teljesítménye több 100 MW, de nem ritka az 1000 MW feletti 

egységteljesítmény sem. A segédüzemi létesítmények, például a hűtővíz rendszer jobb kihasználása és ezzel a 

költségek csökkentése érdekében több generátor egységből álló erőműveket létesítenek. Az így létrejövő több 

1000 MW nagyságú erőművek a villamosenergia-termelésben nagyobb koncentráltságot jelentenek, mint a 

fogyasztás koncentráltsága. 

A hagyományos erőművek több ok (primer energia, mint szén, víz, vagy hűtővíz rendelkezésre állása, 

környezeti szempontok) miatt nem telepíthetők a fogyasztók közelébe. Ez szükségessé teszi a nagy 

teljesítményű villamosenergia-átvitelt. Gazdasági, környezeti és megbízhatósági okok azt kívánják, hogy a 

különböző erőművek hálózaton keresztül működjenek együtt. Az ilyen módon összegyűjtött energiát kell a 

fogyasztókhoz eljuttatni és elosztani. 

A nagyfeszültségű átviteli hálózathoz (régi nevén alaphálózat) csatlakoznak a nagy erőművek és az 

együttműködő energiarendszerek közötti – sokszor nemzetközi – összekötő vezetékek, a rendszerszintű 

szabályozást végző meddőteljesítmény-források (sönt kondenzátorok és fojtók), valamint a nagy teljesítményű 

fogyasztók. Az átviteli hálózat mindig többszörösen hurkolt hálózat, melyben az egyes hálózatelemek, 

vezetékek, transzformátorok, stb. egymáshoz az alállomásokban gyűjtősíneken, mint csomópontokon át 

csatlakoznak. 

Az átviteli hálózatból a fogyasztói táppontokhoz az energiaelosztás a nagyfeszültségű – Magyarországon a 

120 kV-os – főelosztó hálózat hálózaton és a középfeszültségű – 10 és 20 kV-os – elosztó hálózaton történik. A 

magyar középfeszültségű hálózat nagy városok belterületén 10 kV-os kábelhálózat, külterületen, valamint a 

kisebb városokban 20 kV-os szabadvezetékes hálózat. A nagy ipari fogyasztók önálló 120 kV-os vételezéssel és 

6 kV-os elosztó hálózattal rendelkeznek. Az egyedi fogyasztók ellátása a 0,4 kV-os hálózatról történik. 

2. Elosztóhálózatok kialakítása 

A fogyasztókat közvetlenül ellátó hálózatok típusai: 

1. sugaras rendszer 

2. gyűrűs és íves rendszer 

3. hurkolt rendszer 

Az üzembiztonság és rugalmasság, valamint a költségek tekintetében a sorrend megegyezik a fentiekkel: 

legegyszerűbb a sugaras rendszer, a legnagyobb terheléssűrűségű fogyasztóknál legelőnyösebb a hurkolt 

rendszer. 

Sugaras ellátás esetén a nagyfeszültségű fővezetékről ellátott transzformátorállomásból indul ki a fogyasztókat 

ellátó táphálózat. E rendszer egyik hátránya, hogy ha zárlat keletkezése miatt egy megszakító működik, az egész 

további hálózat energiaellátás nélkül marad. Ugyanígy valamelyik készülék, megszakító, transzformátor 

karbantartás vagy csere miatti ideiglenes eltávolítása üzemszünetet okoz. A sugaras rendszer másik hátránya, 

hogy a nagy energiarendszer helyétől a távolabbi fogyasztók felé haladva nő a feszültségesés, így az egyes 

fogyasztók a névlegestől eltérő feszültséget kapnak. Ugyanakkor a feszültség erősen ingadozik, mivel egy-egy 

nagyobb fogyasztók belépése feszültséglehúzást okoz. Például nagy aszinkron motorok indulásakor a névleges 

áramfelvétel 3-5-szöröse lép fel néhány másodpercig. A hirtelen feszültséglehúzások zavaróan hatnak az 

ugyanide csatlakozó világítási hálózatra, mert a lámpák fényerejének ingadozását (villogás vagy flicker) 

okozzák, melyre az emberi szem igen érzékeny. 

A karbantartási üzemkiesés kiküszöbölésére szolgál a fenti, ún. „tiszta” sugaras ellátás kiegészítése olyan 

átkötési lehetőséggel, mely üzemszerűen nyitva van, és csak szükséges esetben biztosítja az energiaellátást 

kerülő úton. Az elosztóvezetékeket szakaszokra kell bontani, hogy a hibás szakasz teljes leválasztásával kerülő 
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úton biztosítani tudjuk a többi fogyasztó ellátását. Így az energiaellátásból hosszú időre kieső fogyasztók száma 

minimális. 

A feszültségcsökkenés problémáján segít a szekunder gyűrűs hálózat, amikor az egyes sugaras rendszerek 

legközelebbi pontjait összekötjük. Így minden rendszer nagyjából a saját terhelését viszi, de nagyobb egység 

bekapcsolásakor a szomszédos rendszerek is „besegítenek”. Ezzel viszont megszűnt az eredeti sugaras rendszer, 

szekunder gyűrűs rendszer jött létre. 

A transzformátor középfeszültségű oldalán elhelyezett biztosító a kisfeszültségű oldalon elhelyezett 

megszakítóig véd. A kisfeszültségű oldalon bekövetkező zárlat miatt az összes megszakító működik, hiszen csak 

az összes kikapcsolásával szüntethető meg a zárlat. Ha túlterhelés lép fel egy szekunder szakaszon, a hozzá 

tartozó megszakító kikapcsol, de így a terhelés áttolódik a többi transzformátorra, így azok is sorra 

túlterhelődnek és kikapcsolnak. Mindkét eset az összes fogyasztó kiesésével jár. E hátrányokon a sugarasra 

bontható szekunder gyűrűs hálózat segít: a megszakítókat az egyes szekunder szakaszok összeköttetéseibe 

helyezik. Így egy szakasz zárlatát vagy túlterhelését a két határoló megszakító szünteti meg. A megoldás 

hátránya, hogy így a magára hagyott szakasznak a tápoldali biztosítón kívül nincs más védelme. Ezért jobb a 

következő megoldás: a kisfeszültségű terhelési szakaszokat átrendezik, és a transzformátortól jobbra-balra két 

megszakítót helyeznek el. Ha túlterhelés következik be, akkor kis áramértéknél működésbe lépnek az 1 jelű 

megszakítók, és megszüntetik a kapcsolatot az egyes fogyasztói szakaszok között. Ezután a rendszer tisztán 

sugarassá válik. A hibás vagy túlterhelt rész 2 számú megszakítója ezután kikapcsol. A szekunder gyűrűs 

rendszerű hálózatokat nagyobb terheléssűrűségű helyeken alkalmazzák. A gyűrűs primer középfeszültségű 

tápvezeték-rendszer vagy más néven körvezeték, városokban közepes és nagy terheléssűrűségű helyeken, 

valamint ipartelepeken vált be. A leggyakoribb forma szerint a két kifutó tápvezeték egy megszakítóval össze 

van fogva egy hurokká. Így a két tápvezeték alátámasztja egymást, kisebb lesz a feszültségesés és a veszteség. 

Ha az egyik vezetéken zárlat lép fel, akkor az összekötő vezetéken is nagy áram fog átfolyni. Az itt felszerelt 

túláramvédelem pedig pillanatműködéssel szétválasztja a két vezetéket. Így megint két sugaras rendszerré esik 

szét a nagyfeszültségű hálózat. A kisfeszültségű részek rendszerint a teljes üzemidő alatt sugarasak maradnak. 

Egy másik – jellemzően ipartelepeken alkalmazott – megoldás a felfűzött alállomások rendszere. Az 

kisfeszültségre letranszformáló transzformátorok egy körvezetéken vannak elhelyezve, mindegyiknek kétoldali 

ellátása van. Ha bármelyik vezetékszakaszon zárlat keletkezik, akkor az e szakasz végén elhelyezett védelem 

kikapcsolja az e szakaszhoz tartozó megszakítókat. Így a hibás rész kivételével valamennyi fogyasztó egy 

oldalról még kap feszültséget, és tovább üzemelhet. 

A hurkolt rendszert a nagy terheléssűrűségű városközpontokban alkalmazzák. Ez a legjobb hálózati kialakítás a 

feszültségtartás és a feszültségszabályozás szempontjából, de a legköltségesebb is. A hálózat elhelyezkedése 

olyan, hogy az utcák vonalvezetését követi. A szekunder vezeték 0,4 kV-os négyerű kábel. A kisfeszültségű 

fővezetékekről ágaznak le az egyes fogyasztók. 

A transzformátorokat, amelyek 100-1000 kVA-s háromfázisú egységek, rendszerint sugaras nagyfeszültségű 

táphálózatról látják el. 

Ha nagyfeszültségen zárlat jön létre, akkor a tápállomáson elhelyezett megszakító kapcsolja le a hibás 

tápvezetéket. A transzformátorokon keresztül azonban a kisfeszültségű hálózaton át a többi tápvezeték 

visszatáplál a hibás tápvezetékre. Ennek megakadályozására minden transzformátor szekunder oldalán egy 

kisfeszültségű megszakítót helyeznek el olyan védelemmel, amely érzékeli az energiaáramlás irányát. Normális 

esetben az energia a nagyfeszültségű oldal felől a kisfeszültségű oldal felé folyik. Ha a tápvezetéken zárlat van, 

akkor az energiaáramlás iránya megfordul. Ebben az esetben a kisfeszültségen elhelyezett megszakítók 

kikapcsolnak, és így a hibás tápvezeték feszültségmentes lesz. Ugyanakkor az összes fogyasztó továbbra is el 

van látva. Ez a transzformátor szekunderjén elhelyezett megszakító szekunder zárlatnál rendes esetben nem 

működik, mert azt biztosítóknak kell leválasztaniuk. A megszakító csak végső esetben mint fedővédelem 

működik, ha a biztosítók nem működnek. E megszakítókkal igen jól biztosítható automatikus üzem is. Ha egy 

tápvezetéket feszültségmentesíteni akarunk, akkor kikapcsolják a központi tápállomáson a fő megszakítót. 

Ezután a transzformátorok gerjesztésüket és vasveszteségüket a kisfeszültségű hálózatból kapják, amit az igen 

érzékeny védelmek érzékelnek, és az összes, erre a tápvezetékre kapcsolódó transzformátort lekapcsolják. A 

visszakapcsolás úgy történik, hogy a tápállomáson bekapcsolják a megszakítót, így a tápvezeték és a 

transzformátorok feszültség alá kerülnek. A szekunderben elhelyezett nyitott megszakító berendezése olyan, 

hogy érzékeli a megjelent feszültséget, és összehasonlítja a nyitott megszakító másik oldalán lévő feszültséggel. 

Ha egyezés van (tehát nincs elkötés), akkor automatikusan bekapcsol, és így a tápvonal újra átveszi szerepét. 
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A primer hurkolt rendszerű elosztásnál több összekötő vezetékágra, több és bonyolultabb tápállomásra van 

szükség, mint a sugaras rendszernél. A rendszer rendkívül hasonló az előbbihez, de itt a hurkolás a 

középfeszültségű oldalon van. 

Az Error: Reference source not found és az Error: Reference source not found bemutatja a szabadvezetéki- és 

kábelhálózatok jellegzetes topológiai elemeit. 

 

1-1. ábra: szabadvezetéki hálózat topológiai elemei 

 

1-2. ábra: kábelhálózat topológiai elemei 

3. Alállomási topológiák 

Az alállomások olyan hálózati csomópontok, ahol több különböző feszültségszintű távvezeték találkozik 

egymással. Általában különböző feszültségszintűek a vezetékek, tehát az alállomásban transzformátorok is 

vannak, mert egyébként nem lehetne lebonyolítani az energiaforgalmat. Az alállomások kialakítása funkciójától 

függ. Általánosan megállapítható, hogy: 

1. a beérkező vezetékek nem egymáshoz, hanem gyűjtősínhez is csatlakoznak 

2. minden alállomás tartalmazza a következő áramköri elemeket: megszakító, szakaszoló, feszültség- és 

áramváltók, transzformátor, fojtótekercs, nagyfeszültségű csatolókondenzátorok, gyűjtősínek. 

Az alállomások legfőbb funkciója az, hogy a hálózat minden várható terhelési állapotában biztosítja a hatásos- 

és meddőteljesítmény forgalmat a feszültségeknek és az áramoknak a tűrésmezőn belül tartása mellett. 

3.1. Az alállomások legfontosabb elemei 

3.1.1. Megszakítók 

A megszakító olyan mechanikus kapcsolókészülék, amely üzemszerű áramköri viszonyok mellett az áram 

bekapcsolására, vezetésére és megszakítására, valamint az üzemszerűtől eltérő, meghatározott áramköri 

viszonyok (mint például zárlatok) esetén is az áram bekapcsolására, meghatározott ideig tartó vezetésére és 

megszakítására is alkalmas. Az Error: Reference source not found a megszakító jelképi jelöléseit tüntettük fel. 

Ezek a szimbólumok jelennek meg az egyvonalas kapcsolási sémákon. 
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1-3. ábra: megszakítók 

3.1.2. Szakaszolók 

A szakaszolók feladata az áram útjának előkészítése és a berendezés illetve hálózatrészek jól látható és 

megbízható leválasztása. A szakaszoló nyitott érintkezői között tehát a feszültségszintnek megfelelő biztonságos 

szigetelési távolságnak kell lennie. Nem feladatuk az áram ki- és bekapcsolása; gyakorlatilag árammentes 

állapotban kapcsolnak. Az 1-4. ábra a szakaszoló jelképi jelöléseit tüntettük fel. Ezek a szimbólumok jelennek 

meg az egyvonalas kapcsolási sémákon. Az alállomások áramútjait végigjárva látható, hogy a megszakítók 

mindkét oldalán szakaszolókat helyeznek el. Ezzel választják le a hálózatról az éppen karbantartani kívánt 

megszakítót. A transzformátorok környezetét vizsgálva látható, hogy ott nincs szakaszoló beépítve. Ennek az az 

oka, hogy a transzformátor mindkét oldalán van megszakító. Ha tehát a transzformátor karbantartása (cseréje) 

válik szükségessé, akkor mindkét oldali megszakítókat úgy is ki kell kapcsolni. Így feleslegessé válik egy 

további leválasztási lehetőség a megszakító és a transzformátor között. 

 

1-4. ábra: szakaszolók 

3.1.3. Olvadóbiztosítók 

Olvadóbiztosító az áramkörbe beiktatott, fém olvadóelemet magába foglaló villamos készülék, amely 

olvadóelemének megolvadásával megszakítja az áramkört, ha abban az áram egy megadott értéket 

meghatározott. A fémes áramvezetés megszakadása után az olvadóelem helyén ív keletkezik, amely az ívoltó-

tényezők hatására kialszik és az áramkör megszakad. A biztosító megnevezés magába foglalja a teljes 

készüléket alkotó valamennyi alkatrészt (pl. késes rendszerű biztosító esetén: biztosítóbetét, biztosítóaljzat, 

biztosítófogantyú). Az olvadóbiztosítókat a hálózat olyan részein alkalmazzák, ahol elviselhető a villamos 

energia ellátás 1-2 órai időtartamú kimaradása. A megszakítókkal való összehasonlításnál előnye olcsóságában 

van. 

3.1.4. Feszültség- és áramváltók 

A feszültség- és áramváltók (mérőváltók) az alállomások igen lényeges elemei. Ezek nyújtanak információt az 

alállomások stacioner és tranziens üzeméről. A csomóponti feszültségek, az egyes fogyasztók által felvett 

áramok és teljesítmények valamint energiák mérésének érzékelő elemeit jelentik a rendszer stacioner 

üzemállapotában. Tranziens üzemállapotban a védelmek érzékelési funkcióját látják el. Ez azért jelentős, mert 

egyébként a villamosenergia-rendszer egyes részei csak az első zárlatig tudnának működni. Azután (mivel nem 

volna ami információt nyújtana az eseményről) a tartósan fennmaradó zárlat hatására összeomolhatnának. Mivel 

az egyes funkciók megvalósításához nem ugyanolyan pontosság, és teljesítmény szükséges, a mérőváltókat több 

ún. mérőmaggal látják el. Az áram- és feszültségváltók jelképi jelölése az 1-5. ábra látható. 

 

1-5. ábra: áram- és feszültségváltó 
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3.1.5. Túlfeszültség levezető 

A túlfeszültség levezető egy nemlineáris ellenállás, amellyel egy szikraköz van sorba kapcsolva. Stacioner 

üzemben a szikraköz a túlfeszültség levezetőt kiiktatja a hálózatból. Túlfeszültség érkezése esetén a szikraköz 

átüt, és bekapcsolja a nemlineáris ellenállást, amelynek karakterisztikája olyan, hogy nagy áramerősséghez kis 

ellenállás, csökkenő áramerősséghez pedig egyre nagyobb ellenállás tartozik. Mivel a villámcsapás hatása 

néhány 100 μs alatt lecsillapodik, a túlfeszültség levezetőn folyó áram is megszűnik, és visszaáll a stacioner 

állapot. 

Az alállomások kapcsolási vázlatai természetesen nem tartalmaznak minden itt felsorolt áramköri elemet. 

Amikor csak a fő áramutakat kívánjuk szemléltetni, akkor a mérőváltókat és túlfeszültség levezetőket el szoktuk 

hagyni. A következőkben ismertetjük a legfontosabb alállomási elrendezéseket. 

3.2. Gyűjtősín-rendszerek 

3.2.1. Egyszerű gyűjtősín-rendszerek 

Az egyszerű gyűjtősín-rendszerek kialakítását az 1-6. ábra mutatja. 

Az egyszeres (osztatlan) gyűjtősínbe (a) semmiféle kapcsolókészüléket nem építenek be. Előnyei közé 

sorolható, hogy kis helyigényű, kezelése egyszerű, kivitelezése pedig olcsó. Hátránya, hogy tervszerű 

karbantartáskor vagy a gyűjtősín meghibásodásakor az egész alállomás üzeme megszűnik. 

Az egyszeres osztott gyűjtősínen (b) hosszában szakaszolókat helyeznek el, melyekre csak karbantartáskor vagy 

javításkor van szükség. Azért található két szakaszoló, mert így magának a szakaszolónak a karbantartásához 

csak az egyik gyűjtősín-felet kell feszültségmentesíteni. 

A gyűjtősín osztására szakaszoló helyett megszakítót építenek be (c), ha a hosszanti bontásra a karbantartás 

igényén kívül más okból is rendszeresen szükség van (például önműködő zárlati áramkorlátozás esetén). 

A segédsínes megoldás (d) egy ma már ritkábban alkalmazott elrendezés. A segédsínt tápláló megszakítós 

leágazással feszültség alá lehet helyezni a segédsínt, és arra rászakaszolni azt az elmenő vezetéket, amelynek 

leágazási készüléke meghibásodott, és javításra szorul. 

 

1-6. ábra: egyszerű gyűjtősín-rendszerek: a) egyszeres osztatlan gyűjtősín, b) egyszeres gyűjtősín szakaszolós 

bontással, c) egyszeres gyűjtősín megszakítós bontással, d) egyszeres gyűjtősín segédsínnel 

3.2.2. Kettős gyűjtősín-rendszerek 

A kettős gyűjtősín-rendszerek két egyenrangú gyűjtősínből állnak (1-7. ábra). A két gyűjtősín terhelés alatti 

össze-, illetve szétkapcsolására, valamint a zárlat alatti szétválasztására az ún. sínáthidaló megszakító alkalmas, 

mely a gyűjtősínekhez egy-egy szakaszolóval csatlakozik. A sínáthidaló másik fontos szerepe, hogy 

megszakítója bármelyik leágazás megszakítóját helyettesítheti. Ebben az esetben a helyettesítendő megszakítójú 

leágazást az egyik, az összes többi leágazást a másik gyűjtősínre szakaszolják. 



 Hálózati topológiák  

 6  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

1-7. ábra: kettős gyűjtősín-rendszerek: a) osztatlan kettős gyűjtősín-rendszer, b) kettős gyűjtősín-rendszer 

segédsínnel 

Osztatlan, hagyományos kettős gyűjtősín-rendszer kapcsolása látható az 1-7. ábra. Általában a leágazások egyik 

felét az egyik, másik felét a másik gyűjtősínről üzemeltetik. A sínáthidaló lehetővé teszi, hogy bármelyik 

leágazás terhelés alatt is áttéríthető az egyik sínről a másikra. Osztatlan kettős gyűjtősín segédsínnel látható az 

1-7. ábra. Bármelyik leágazást, de egyidejűleg csak egyet a saját megszakítóját kikerülve a segédsínre lehet 

szakaszolni. Kettős gyűjtősín-rendszer hosszanti bontása, illetve összekötése a legegyszerűbben soros 

szakaszolókkal hozható létre. A terhelés alatti hosszanti bontás és összekötés úgy oldható meg, ha a sínbontó 

szakaszolókat megszakítóval söntölik (1-8. ábra). 

 

1-8. ábra: kettős gyűjtősín-rendszerek 

3.2.3. Poligon kapcsolású gyűjtősín-rendszerek 

A poligon- (sokszög-) kapcsolású rendszer az egyes leágazások között tulajdonképpen gyűjtősín nélkül hoz létre 

kapcsolatot (1-9. ábra). Ennél a kapcsolásnál az összes megszakító a hozzá tartozó szakaszolókkal együtt 

gyűrűben van felfűzve. 

 

1-9. ábra: poligon kapcsolású gyűjtősín-rendszerek 

A kapcsolás előnye, hogy a sokszög bármelyik részén bekövetkező zárlat esetén a hibás vezetékrészt a két 

szomszédos megszakító kikapcsolja, míg a berendezés többi része változatlanul üzemben marad. Hátrányai 

többek között, hogy a megszakító működések száma kétszeresére emelkedik és a berendezés bővítése az üzem 
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megzavarása nélkül szinte lehetetlen. A Π-kapcsolás, amely Magyarországon 120 kV-os feszültségszinten 

viszonylag elterjedt, tulajdonképpen egy befejezetlen négyszög poligon két távvezetéki és két 

transzformátorleágazása (1-9. ábra). 

3.2.4. Másfél megszakítós gyűjtősín-rendszerek 

A másfél megszakítós gyűjtősín-rendszerek elnevezése onnan származik, hogy a kapcsolásban két leágazáshoz 

három, tehát egyenként „másfél” megszakító tartozik, ahogy az a 1-10. ábra is látható. A kapcsolás megtartja a 

hagyományos poligonkapcsolásnak a zárlatok kihatásaival szembeni érzéketlenségét, valamint azt a 

tulajdonságát, hogy mindegyik leágazásban két megszakító van. A rendszer további előnye, hogy a gyűjtősínek 

szerepe nem olyan kritikus, mint a hagyományos kettős gyűjtősínes-rendszerek esetén. Hátránya, hogy igen 

drága, ezért csak különösen nagy biztonságot igénylő állomásoknál alkalmazzák. 

 

1-10. ábra: másfél megszakítós gyűjtősín-rendszer 

4. Szakirodalom 

[1] Dr. Varjú György, dr. Czira Zsuzsa, Szabó László, Faludi Andor, dr. Petri Kornél, dr. Kiss Lajos: Villamos 

energetika, Budapest, 2000 

[2] Dr. Geszti P. Ottó: Villamosenergia-rendszerek I., Tankönyvkiadó, Budapest, 1983 

[3] dr. Kiss Lajos: Villamos hálózatok és alállomások, Budapest, 1998 
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2. fejezet - Szabványos feszültség 
mérési eljárások 

1. MSZ EN 50160 szerinti feszültség mérés 

A fogyasztók számára alapvető fontosságú a csatlakozási ponton rendelkezésre álló feszültség nagysága és 

frekvenciája. A fogyasztói áram a tápláló vezetéken átfolyva a vezetéken feszültségesést hoz létre, amely a 

fogyasztói pont elhelyezkedésétől függően különböző értékű lehet, befolyásolva ezáltal a fogyasztó kapcsán 

kialakuló feszültség nagyságát. A feszültség tehát a villamosenergia-hálózatoknak lokális jellemzője. Az időben 

változó terhelések más részről időben változó feszültségesést eredményeznek, így a feszültség értéke nemcsak 

helytől, hanem időtől függő érték is. 

A feszültséget mérik pl. a fogyasztónál, az elszámolási mérőhelynél vagy a hálózat egyéb pontjain. Mivel a 

fogyasztó számára a kapcsainál rendelkezésre álló feszültség nagysága a fontos, ebből a szempontból elegendő a 

feszültségek abszolút értékét figyelembe venni. A mérőeszköz és a mérési módszer tekintetében az 

MSZ EN 61000-4-7, valamint az MSZ EN 50160 szabványok a mértékadók. A szabványok digitális 

mérőműszer esetére adják meg a mérési és kiértékelési eljárást. 

Eszerint egymást követő 10 periódusnyi mért értékek effektív értékeinek négyzetes átlagát kell képezni 3 s 

időtartamra, majd a 3 s-os effektív értékek négyzetes átlagát képezzük 10 perc időtartamra. A mérést az év 

bármely időszakában egy hétig kell folyamatosan végezni 10 percenként, és az egymást követő 10 perces 

átlagokat tárolni kell. Így rendelkezésre áll a feszültség lassú változására szolgáló mérési eljárás, ami alkalmas 

az áramszolgáltatói gyakorlatban alkalmazott statisztikai mutatók készítésére, ezt a folyamatot mutatja be a 2-1. 

ábra. (A legalább 1 hetes mérés 10 perces átlagaiból számított eloszlásfüggvény 95%-os értékének P(95) a 

tűrésmezőbe kell esnie, ami önmagában még nem eléggé megnyugtató, ezért a nemzeti szabályozások további 

szigorító igényeket is támaszthatnak. Lehetséges megoldásokra ad példát az MSZ EN 61000-4-30 szabvány.) 

Az MSZ EN 50160 szabvány meghatározza a feszültség normál üzemi körülmények közötti fő jellemzőit a 

közcélú kisfeszültségű és középfeszültségű villamos elosztóhálózatok fogyasztói csatlakozási pontjaiban. Ez a 

szabvány azokat a határokat vagy értékeket adja meg, amelyekkel kapcsolatban elvárható a fogyasztók részéről, 

hogy a feszültségjellemzők belül maradnak, de nem adja meg a jellemző állapotot a közcélú táphálózatra 

csatlakozott fogyasztó számára. 

„E szabvány nem vonatkozik a következő rendellenes üzemi viszonyokra: 

1. hiba (zárlat) által okozott körülményekre és azokra az ideiglenes táphálózatokra, amelyek karbantartás és 

építkezés (szerelés) idejére látják el a fogyasztókat energiával, vagy amelyek a táplálás kimaradása idejének 

és kiterjedésének lehető legkisebb értéken tartására szolgálnak; 

2. a vonatkozó szabványoknak nem megfelelő fogyasztói villamos berendezésekre vagy villamos készülékekre 

(szerkezetekre) vagy a hatóságok, illetve energiaszolgáltatók által meghatározott műszaki követelményeknek, 

köztük a vezetett zavarkibocsátás határértékeinek nem megfelelő fogyasztói csatlakozásokra; 

3. a vonatkozó szabványoknak vagy akár a hatóságok, akár az energiaszolgáltatók által létesített 

villamosenergia-elosztóhálózattal való összekapcsolási műszaki követelményeknek nem megfelelő 

energiatermelő berendezésekre (pl. saját célú energiatermelés); 

4. az energiaszolgáltató hatáskörén kívül eső kivételes helyzetekre, amelyek elsősorban a következők: 

Az ebben a szabványban megadott feszültségjellemzők nem azt a célt szolgálják, hogy azokat az 

elektromágneses összeférhetőség (EMC) szintjeként vagy a közcélú elosztóhálózaton vezetett zavarok 

fogyasztói emissziós határértékeiként használjuk. 

Az ebben a szabványban megadott feszültségjellemzők nem azt a célt szolgálják, hogy azokat a villamos 

szerkezetek termékszabványában lévő követelmények meghatározására használjuk, de figyelembe kell venni 

azokat. Különösen tudatában kell lenni annak, hogy egy villamos szerkezet működését károsan befolyásolhatja, 

ha olyan tápellátási feltételeknek van kitéve, amelyekkel a termékszabvány nem számolt. 
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Ezt a szabványt részben vagy teljesen helyettesítheti az egyes fogyasztók és az energiaszolgáltató között 

megkötött külön szerződés.” 

 

2-1. ábra: eloszlás függvény képezése a mérési adatokból 

2. Szakirodalom 

[1] Magyar Szabvány MSZ EN 50160 A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia 

feszültségjellemzői, 2001 
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3. fejezet - Középfeszültségű 
hálózatok viselkedése zárlatok esetén 

1. Bevezetés 

Zárlatnak nevezzük azt az eseményt, ha valamilyen oknál fogva a hálózat két – egyébként üzemszerű állapotban 

különböző feszültségű – pontja fémes vagy íves kapcsolat révén közel azonos potenciálra kerül. Ha ez az 

érintkezés nem okoz nagy kiegyenlítő áramot, azaz legfeljebb kapacitív áram folyik a pontokon keresztül, akkor 

zárlatról beszélünk, ha nagy áramok is folynak, akkor rövidzárlat keletkezett. Ja egy le nem földelt csillagpontú 

hálózat egyik fázisának egy pontja érintkezésbe kerül például a földdel, akkor nem folyik nagy rövidzárlati 

áram, de az ép fázisoknál feszültségemelkedés következik be. Ha viszont a csillagpont földelt, akkor rövidzárlat 

keletkezik nagy áramokkal. Keletkezhet egysarkú földzárlat (itt csak a zárlat szót használjuk, mert az, hogy 

zárlat vagy rövidzárlat keletkezett-e, azt a helyettesítő sémából lehet leolvasni: ha van kis impedanciájú útja az 

áramnak, az rövidzárlat). Ez keletkezhet a vezeték bármely pontján vagy az a, vagy a b, vagy a c fázisban a 

fázisvezető és a föld (vagy földelt elem) között. Ezt a zárlatfajtát egyfázisú földzárlatnak nevezzük, és röviden 

FN zárlatként jelöljük (FN a fázis-neutrális rövidítése). Lehet a zárlat két fázisvezető és a föld között – ez a 

kétfázisú földzárlat, jele 2FN. Ez bekövetkezhet az a-b-F, a-c-F és b-c-F kombinációban. Lehet rövidzárlat két 

fázisvezető között – ez a fázisok közötti rövidzárlat – a-b, a-c, b-c relációban, ennek jele 2F. Lehet a zárlat 

háromfázisú (3F) és háromfázisú földrövidzárlat (3FN). Minden zárlat bekövetkezhet fémesen 

(impedanciamentesen) és impedancián keresztül. Lényeges, hogy a hiba – például 2FN – a vezeték egy 

keresztmetszetében legyen. Ha nagyobb távolságban van az a és a b fázison egy-egy zárlat, akkor már kettős 

földzárlatról beszélünk. 

2. Csillagpont földelési módok 

A csillagpont földelési módok tárgyalása kapcsán célszerű megkülönböztetni a csillagponti potenciált és a 

fizikailag kialakított csillagpontot. A csillagponti potenciál a hálózat bármely helyén értelmezhető úgy, mint a 

fázisfeszültség-fazorok végpontjai által meghatározott háromszög (delta) villamos súlypontjának potenciálja. Ha 

az adott helyen a hálózathoz egy szimmetrikus impedancia csillagot (pl. 3 csillagba kapcsolt ellenállást) 

csatlakoztatunk, akkor ennek csillagpontja és a föld között a csillagponti potenciál mérhetővé válik. Ez 

egyébként megegyezik az adott helyre vonatkozó zérus sorrendű feszültség értékével. A csillagponttal 

rendelkező hálózati elemek – mint például a transzformátorok csillag vagy zeg-zug tekercselése – olyan 

fizikailag megvalósított csillagpontok, amelyek lehetőséget adnak a csillagpont közvetlen, vagy impedanciát át 

történő földelésére. 

A generátorok szimmetrikus pozitív sorrendű feszültséget hoznak létre. A csillagponti potenciál a hálózat és a 

föld közötti kapcsolattól függ. A csillagpontok földelésével a csillagponti potenciál a földpotenciálon, vagy 

annak közelében rögzíthető. 

Olyan hálózaton, amelyen nem földelünk csillagpontot, a csillagponti potenciált a fázisok és a föld közötti – 

elsősorban a távvezeték által képviselt – kapacitások szabják meg. Mivel a földkapacitások gyakorlatilag 

szimmetrikusak, ezért a hálózat fázisfeszültség-rendszere is a földhöz képest szimmetrikusan áll be, ami azt 

jelenti, hogy a csillagponti feszültség elvben nulla, gyakorlatilag a névleges feszültség egy-két százaléka. Ezt a 

természetes földszimmetriát azonban felbonthatja a hálózatban előálló durva aszimmetria, mint pl. az egyik fázis 

és a föld közötti zárlat. Ez a hatás kiterjed a fémesen összefüggő teljes hálózatrészre. A transzformátorok a 

hálózatrészek közötti fémes kapcsolatot megszüntetik (kivéve a földelt csillag/földelt csillag és az 

autotranszformátorokat). Ezért a transzformátorok nem csak feszültségszint, hanem csillagpont földelés 

szempontjából is körzetekre osztják a hálózatot. 

Az alaphálózati erőművek generátor egységei az általános gyakorlat szerint földeletlen csillagkapcsolásúak és a 

blokktranszformátor delta tekercséhez csatlakoznak. Ezzel a generátor oldali földpotenciál szempontjából 

függetlenné válik a nagyfeszültségű hálózat földpotenciál viszonyaitól. 

A jellemző magyarországi csillagpont földelési gyakorlatot a 3-1. ábra mutatja be. 
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3-1. ábra: csillagpontföldelési módok Magyarországon 

Mindezek rövid áttekintését az a tény teszi szükségessé, hogy az egyes hálózatok zárlatok során mutatott 

viselkedését döntően meghatározza a csillagpont-földelés gyakorlata, mely így – ha közvetve is – hatással van a 

zárlatkorlátozási eljárásokra. 

3. 20 kV-os szabadvezeték hálózatok 

A 20 kV-os feszültségszint Magyarországon jellemzően a szabadvezetékes középfeszültségű hálózaton kerül 

alkalmazásra. Ilyen szabadvezetéken keresztül látják el a ritkábban lakott, többnyire nem városi fogyasztói 

körzeteket, illetve a nagyobb települések külvárosait a 120/20 kV-os alállomásokból kiindulva. Az alállomási 

cellákból induló vezetékek hossza jellemzően 15-20 km, keresztmetszetként pedig zömmel 120, 95 és 50 mm2 

kerül alkalmazásra. Mivel az összes leágazás azonos középfeszültségű gyűjtősínről indul, a gyűjtősín 

feszültségének csökkenését (például zárlat esetén) az ellátott terület összes fogyasztója érzékeli. 

Zárlatok során (is) elsődleges fontosságú, hogy a fogyasztók minél kevésbé érzékeljék a hálózati hibát. Műszaki 

szempontból ez azt jelenti, hogy vagy a lehető legkisebb értékre kell csökkenteni a zárlathárítási időt, vagy a 

lehető legmagasabb értéken kell tartani a zárlat során az ún. maradó feszültséget. Előbbi megoldás célja, hogy a 

zárlati áram hőhatását csökkentsük. A zárlathárítási idő szempontjából a fogyasztókat négy csoportba 

oszthatjuk, attól függően, hogy mennyire érzékenyek a feszültségkimaradásra/feszültségcsökkenésre. Az első 

csoportba azok az eszközök tartoznak, melyek nem érzékelik a hálózati hibát, azaz működésük mindvégig 

folyamatos marad. A második csoportot alkotó berendezések ugyan leállnak a feszültségkimaradás hatására, 

azonban külső beavatkozás nélkül újraindulnak, és folytatják üzemüket. Utóbbi már nem mondható el a 

harmadik csoportról, ezek ugyanis nem indulnak újra, azonban még nem szenvednek károsodást. Az utolsó 

csoportba tartozó eszközök a feszültségkimaradás hatására leállnak, nem indulnak újra, és valamilyen hibát 

szenvednek el – utóbbi lehet visszaállítható és nem visszaállítható károsodás egyaránt. A középfeszültségű 

hálózatokon alkalmazott zárlathárítási eljárásokat jelen jegyzetben nem tárgyaljuk, azok megtalálhatók a 

Védelmek és automatikák tárgy megfelelő részénél. 

Amennyiben nem a zárlathárítási időre fókuszálunk, hanem a maradó feszültségre, akkor jól látható a 

szabadvezetékes hálózatok előnye. A korábban említett viszonylag hosszú leágazások, illetve a szabadvezetékek 

impedanciája (~0,4 Ω/km) azt eredményezi, hogy a nagy/középfeszültségű alállomás középfeszültségű 

gyűjtősínén viszonylag magas feszültséget tudunk tartani, így egy leágazás zárlata kis hatással van a többi 

leágazásra. 
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4. 10 kV-os kábelhálózatok 

A középfeszültségű 10 kV-os kábelhálózatokon alkalmazott zárlatkorlátozási módszerek alapjaiban 

különböznek a szabadvezetékes hálózaton látottaktól. Ennek oka egyrészt abban keresendő, hogy egy kábel 

villamos paraméterei eltérnek a szabadvezetékétől; a legfontosabb különbség, hogy a kábelek soros 

impedanciája lényegesen kisebb. Másrészt a kábelhálózatok jellemzően a nagy teljesítménysűrűségű 

hálózatrészeken, viszonylag rövid vezetékhosszal kerülnek alkalmazásra. Emiatt a két ok miatt a zárlati áramot 

gyakorlatilag nem korlátozzák. Utóbbira ugyanakkor nagy szükség lenne, hiszen a kábeleket a nagy áramok 

okozta termikus és dinamikus igénybevételektől is óvni kell. Ezen követelmények eredménye a napjainkban 

használt gyakorlat, a soros fojtózás. 

A lineáris karakterisztikájú (légmagos) soros fojtótekercs a legrégibb zárlatkorlátozási eszköz, melyet ma is 

nagy számban használnak, főleg a már említett hálózatrészeken. A zárlatkorlátozó fojtótekercsek 

alkalmazásának nagy előnye, hogy minden kapcsolási művelet, mozgó alkatrész, felügyelet, regenerálás nélkül 

állandóan üzemkészen korlátozzák a bármikor fellépő zárlati áramot, fellépésének pillanatától kezdve a zárlat 

megszűntéig, beleértve természetesen a zárlati csúcsáramot is. A feszültség visszatérte után azonnal ismét 

üzemkészek. A fojtótekercseket általában egyfázisú egységekben gyártják, és a három fázistekercset a kisebb 

egységeknél egymás fölé szokták szerelni, a nagyobb egységek egymás mellé egy szintre kerülnek. A tekercsek 

légmagosak és természetes hűtésűek. A jelentős zárlati erőhatásoknak ellenálló mechanikai váz betongyűrű, 

vagy AlMgSi fémötvözetből készült rögzítőkereszt. A tekercselés anyaga alumínium, szigetelése impregnált 

papír. Az egyes tekercseket egymástól porcelán támszigetelők választják el. 

A fojtótekercs kiválasztásánál három szempont szerint dönthetünk: 

1. adott leágazás zárlati teljesítményét szeretnénk egy meghatározott érték alá csökkenteni, ehhez választjuk 

meg a fojtótekercs impedanciáját 

2. a fojtótekercsen eső feszültség nagyságát szeretnénk meghatározott értéken tartani, ekkor a fojtón átfolyó 

terhelő áram és a feszültségesés alapján tudjuk megválasztani az impedanciát 

3. minimalizálni szeretnénk a maradékfeszültség csökkenését 

A magyarországi gyakorlat jellemzően az első gondolatmenetet követi. Sarokszámként 150 MVA-es zárlati 

teljesítményt engedélyeznek egy kábeles leágazásra, ez az az érték, amit a hálózati elemeknek meghibásodás 

nélkül el kell tudniuk viselni. Ennek elérésére több fojtóelrendezés is használható, ahogyan a következőkben ez 

ismertetésre kerül. A példaként használt alállomás rendelkezzen 9 leágazással, melyek egyenként In névleges 

üzemi áramot vesznek fel. A fojtózási eljárásokat összehasonlítjuk veszteség és feszültségtartás szempontjából. 

4.1. Központi fojtózás 

A fojtótekercsek legrégebbi alkalmazása az ún. központi fojtózás. Ekkor a fojtótekercs a nagy/középfeszültségű 

transzformátorral sorosan kerül beépítésre. Ebben az esetben mind a 9 leágazás árama átfolyik rajta üzem során, 

az általuk okozott veszteség pedig ennek a négyzetével lesz arányos, azaz: 

 

 

Utóbbi a központi fojtózás egyik nagy hátránya is, hiszen ezt a meddőteljesítményt elő kell állítani. Ugyan a 

kábelek kapacitása a szabadvezetékekkel összehasonlítva nagy, irreálisan hosszú szakaszokra lenne szükség, 

hogy a kábelek önállóan kompenzálják a meddőigényt. Jellemzően közvetlenül a gyűjtősínre kapcsolt 

kondenzátorral szokták megoldani a problémát. 

A feszültségesés nagy lesz, hiszen az összes áram átfolyik a fojtón: 

 

Ez a feszültségesés elérheti a névleges feszültség 10-15%-át is, így feszültségtartásra gyakorlatilag nem 

alkalmas a központi fojtó. 
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A központi fojtózást az itt felsorolt okok miatt jellemzően ipartelepeken alkalmazzák. 

4.2. Egyedi fojtózás 

A központi fojtózáshoz képest másik végletnek tekinthető az egyedi fojtózás, amikor minden leágazás saját 

fojtótekerccsel rendelkezik. Ebben az esetben minden fojtón csak In áram folyik át, viszont 9 fojtóra lesz 

szükségünk, így a veszteségek az alábbiak szerint alakulnak: 

 

 

Látható, hogy az összveszteség lényegesen kisebb lesz, mint a központi fojtózás esetén lenne. 

A feszültségesést vizsgálva is hasonló eredményre jutunk, hiszen: 

 

Az egyedi fojtózás nagyon jól alkalmazható feszültségtartásra ezen okok miatt, ugyanakkor komoly hátránya a 

költsége, hiszen minden leágazásba kell fojtót telepítenünk. 

4.3. Csoportos fojtózás 

A két ismertetett megoldás között köt kompromisszumot a csoportos fojtózás alkalmazása. Ebben az esetben 2-4 

leágazásonként kerül beépítésre egy fojtó az alállomásba, teljesítménytől függően. Paramétereit tekintve szintén 

a másik két megoldás között helyezkedik el, hiszen fojtóból kevesebb van, mint egyedi fojtózásnál, viszont 

nagyobb áram folyik egy-egy fojtón üzemszerűen. A 9 leágazásos minta alállomásunkba telepítsünk 3 fojtót, 

melyek mindegyike 3-3-3 leágazást fog össze: 

 

 

A feszültségesés nagysága: 

 

A csoportos fojtózás napjainkban a leggyakrabban alkalmazott megoldás, ennek oka az, hogy mind műszaki, 

mind gazdasági szempontból jó kompromisszumokat teremt. 

4.4. Növelt dropú transzformátor 

A soros fojtó beépítésén kívül is van természetesen lehetőségünk a zárlatkorlátozásra, az egyik ilyen megoldás a 

növelt dropú transzformátorok beépítése. Egy tipikus nagy/középfeszültségű alállomásban 63 MVA 

teljesítményű, és 12-13%-os dropú transzformátorok találhatók napjainkban. Ezzel a műszaki gyakorlattal fordul 

részben szembe napjaink trendje, a növelt dropú transzformátor. Ezek a berendezések jellemzően kisebb 

teljesítménnyel bírnak (40 MVA), de lényegesen nagyobb dropra vannak méretezve (18%), mely lehetővé teszi 

a soros fojtótekercsek elhagyását az alállomási kialakításból. Magyarországon az ELMŰ területén az újonnan 

épülő, vagy rekonstrukción áteső alállomásoknál már ilyen transzformátorok kerülnek beépítésre. 

4.5. Ikerfojtó 

Röviden szólnunk kell az ikerfojtóról is, jóllehet viszonylag kis számban, főleg nagy teljesítményű, ipartelepi 

fogyasztóknál alkalmazzák. Ez a megoldás akkor alkalmazható jól, ha a fogyasztói leágazásokat sikerül úgy 

csoportosítani, hogy kettő, egymással közel megegyező teljesítményű csoportot hozunk létre. Mindkét 

csoporthoz egy fojtó kerül beépítésre, melyek tekercselését úgy alakítják ki, hogy egymással ellentétes 

csatolásban legyenek. Így ha az egyik leágazás-csoportban zárlat következik be, a meginduló nagy áram ugyan 

csökkenti a gyűjtősín feszültségét, azonban az ellentétes csatolás miatt a másik ágban feszültségemelkedést hoz 

létre. A jó ötlet ellenére az ikerfojtók alkalmazása nem terjedt el, elsősorban számos gyakorlati hátránya miatt. 
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5. Zárlati hibahely behatárolás középfeszültségű 
hálózatokon 

A magyarországi középfeszültségű szabadvezetékes hálózat hossza kb. 40 000 km-re tehető. A zárlati 

statisztikák alapján elmondható, hogy ezen a hálózaton a zárlatok több, mint 90%-a egyfázisú földzárlat. Ennek 

további 90%-a ívelő földzárlat, mely lehetővé teszi, hogy a Petersen tekerccsel kompenzált hálózaton a zárlat 

önmagától elmúljon, az ív nullátmeneti kialvásakor. Ezeknek a középfeszültségű hálózatoknak két aspektusát 

kell megvizsgálnunk, a hibahely behatárolást, valamint a zárlat alatti üzemet. 

Mivel a maradó zárlati áram nagysága ezeken a hálózatokon 10-15 A alatti, ez önmagában nem elég ahhoz, 

hogy védelmi működést váltson ki. Ennek kiküszöbölésére a Petersen tekerccsel párhuzamosan bekapcsolásra 

kerül egy ellenállás, az ún. FÁNOE (Földzárlati Áramnövelő Olaj Ellenállás), mely kb. 2 másodpercen keresztül 

megnöveli a zárlati áram értékét, így a védelem ki tudja választani a hibás leágazást, és le tudja azt kapcsolni. 

Miután ez megtörtént – feltételezve, hogy a Petersen tekercs nem oltja a zárlatot – meg kell találni a hiba pontos 

helyét. Ez egy igen időigényes, és sok kapcsolást igénylő feladat, mely ráadásul sok fogyasztót is érint 

(olyanokat is, akik nem a hibás leágazáson vannak). 

Egy másik lehetőség a zárlatos üzem tartása, mely bizonyos feltételek teljesülése esetén megengedhető. 

Amennyiben a maradó áramot 12 A alatt tudjuk tartani, az érintési feszültség 65 V alatt marad (5 Ω-os 

oszlopföldelési ellenállást feltételezve). 

5.1. Hibahely behatárolás klasszikus módszerei 

Az évek során számos eljárás került kidolgozásra a hibahely behatárolása, valamint a zárlati ellenállás 

meghatározása céljából. A legelterjedtebbek az ún. alapharmonikus módszerek, jóllehet minden eljárásnak 

gyenge pontja, hogy legalább két üzemállapot szükséges a működésükhöz. Ez a két üzemállapot ráadásul nem 

tartható fenn egyidejűleg, így bármilyen mennyiség apró megváltozása is pontatlanná teszi a számítási eljárást. 

Ilyen lehet például: 

1. közös oszlopokon futó távvezetékek esetén ha a nem hibás vezetéken terhelésváltozás történik, az 

feszültséget indukál a hibás vezetéken 

2. miközben a középfeszültségű vezeték zárlatát próbáljuk behatárolni, bármilyen, nagyfeszültségen 

bekövetkező zárlat zérus sorrendű komponenst fog indukálni 

3. terhelésváltozás akár a hibás, akár a nem hibás leágazáson. 

Egy másik hátránya ezeknek az eljárásoknak, hogy a kellően pontos működéshez viszonylag hosszú időn 

keresztül (néhány másodperc) kell méréseket végezni, mely elegendő idő ahhoz, hogy bekövetkezzen 

valamelyik az előbb említett események közül, vagy megváltozzon a zárlati impedancia, mely szintén rossz 

eredményhez vezet. 

Számos más eljárást találhatunk a szakirodalomban. 

5.2. Hibahely behatárolás áraminjektálással 

Egy új eljárás a hibahely behatároláshoz, amikor a Petersen tekerccsel párhuzamosan áramot injektálunk a 

hálózatba, majd a reflexiókat mérjük, és ebből határozzuk meg a lehetséges hibahely távolságát az alállomásthoz 

képest. Az áram frekvenciáját úgy választjuk meg, hogy az semmilyen, a hálózaton jelen lévő harmonikus, vagy 

hangfrekvenciás vezérlési frekvenciával ne essen egybe. (Az injektált áram lehet többfrekvenciás is.) Ezzel 

nagymértékben ellenállóvá tesszük a külső zavaró hatásokkal szemben. A folyamatos ellátás biztosítása 

érdekében az eljárást gazdaságosan, egy az alállomási védelmi-automatika rendszerbe beépített eszközzel tudjuk 

elvégezni. Az új módszer pontosabb a korábban használtaknál, és viszonylag rövid működési idővel bír (a mérés 

kb. 1,5 s-ot vesz igénybe, mely kevesebb, mint a FÁNOE bekapcsolásáig eltelő idő). 

Jóllehet a módszer még fejlesztés alatt van, a kezdeti eredmények igen bíztatóak, több prototípus jelenleg is 

üzemel magyarországi alállomásokban, valós üzemi körülmények között. Ez a módszer is rendelkezik bizonyos 

korlátokkal, például feltételezzük, hogy a hálózati topológiát pontosan ismerjük. Utóbbi miatt a legjobban 

gerincvezetékeken alkalmazható az eljárás, hiszen minél több a szárnyvezeték, annál több reflexió keletkezik, 
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amely nehezíti a pontos behatárolást. Ebben az esetben a készülék a legvalószínűbb pontot is kiválasztja 

számunkra. 

6. Szakirodalom 

[1] Dr. Varjú György, dr. Czira Zsuzsa, Szabó László, Faludi Andor, dr. Petri Kornél, dr. Kiss Lajos: Villamos 

energetika, Budapest, 2000 

[2] Dr. Geszti P. Ottó: Villamosenergia-rendszerek I., Tankönyvkiadó, Budapest, 1983 
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4. fejezet - Feszültségletörés 

1. A feszültségletörés definíciója 

A feszültségletörés a feszültség effektív értékének rövid idejű csökkenése. Két szabvány is tartalmazza a 

feszültségletörés definícióját 

Az MSZ EN 50160:2001 szabvány szerinti definíció a következő: „feszültségletörés: a tápfeszültség hirtelen 

csökkenése az Uc megegyezéses feszültség 10%-a és 90%-a közötti értékre, amit egy rövid időtartam után a 

feszültség visszaállása követ. A feszültségletörés szokásos ideje 10 ms és 1 perc között van.” 

Az MSZ EN 61000-4-11 szabvány a feszültségletörésre a következő definíciót adja: „a villamos rendszer 

valamely pontjában a feszültség hirtelen csökkenése, majd egy félperiódustól néhány másodpercig terjedő rövid 

idő utáni helyreállása”. 

2. Mérési és kiértékelési módszerek 

2.1. Mérési módszer 

Mindkét előbbi megfogalmazásban szerepel a félperiódus, mint időtartam. Mivel a félperiódus effektív érték 

fizikai értelmezése nem tiszta, a szabvány a mérést illetően a fél periódusonként csúsztatott egy periódusnyi 

effektív értéket tekinti mértékadónak. A mérést folyamatosan kell végezni. 

Tekintettel arra, hogy a hálózati feszültség időfüggvénye soha nem teljesen szabályos szinusz, különösen nem, 

ha valamilyen mértékű letörés is történt, az effektív érték meghatározásához nem elég a csúcsértéket mérni, és 

abból számolni az effektív értéket, hanem az időfüggvény integrálásával kell meghatározni a valódi effektív 

értéket (az angol szakirodalomban true RMS). 

 

A számítás ezen összefüggés alapján történik, az eredmény félperiódusonkénti rögzítésével. 

A szabvány a feszültségletöréssel együtt tárgyalja a feszültségemelkedést és kiesést is. A továbbiakban a 

feszültségletöréssel foglalkozunk részleteiben, de megemlítjük a kiesést és feszültségletörést is, mivel 

definíciójuk, mérési módszerük következik a letörés definícióból és mérési eljárásából. 

A feszültségletörést jellemző adatok: 

1. a letörés időtartama 

2. a letörés időtartama alatti legkisebb relatív feszültség. 

A relatív feszültség jelen esetben azt jelenti, hogy a mért értéket kisfeszültségű (KIF) hálózatokon végzett 

mérések esetén a szabványos névleges feszültségre kell vonatkoztatni, középfeszültségű (KÖF) hálózatokon 

végzett mérések esetén a megegyezéses feszültségre, vagy ennek hiányában a szabványos névleges feszültségre 

kell vonatkoztatni. Nagyobb feszültségszinteken minden esetben meg kell állapodni a névleges feszültség 

értékében. A pontosabb meghatározáshoz tekintsük a 4-1. ábra. 
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4-1. ábra: a feszültségletörés, emelkedés és kiesés definíciója. Az időfüggvény a feszültség ismertetett módszer 

szerint számított effektív értékét ábrázolja 

A letörés időtartamának mérése akkor kezdődik, amikor a feszültség effektív értéke a névleges érték 90%-a alá 

csökken, és addig tart, amíg újra nem emelkedik a névleges érték 91%-a fölé. Erre az 1%-os különbségre azért 

van szükség, hogy ha hosszabb ideig 90% körüli értéken mozog a feszültség, ne telítse be feleslegesen adatokkal 

a regisztráló berendezés tárát. A hiszterézis értékére egyébként a szabvány nem ad konkrét követelményt, csak 

azt, hogy legyen, és lehetőleg ne legyen nagyobb 2%-nál. 

Amint már említettük, a mérés (és az integrálás) periódusonként történik fél periódus csúsztatással, tehát egy 

periódusnyi időtartamú, de félperiódusonként csúsztatott (léptetett) ablakon keresztül vizsgáljuk a feszültség 

időfüggvényét, és ennek megfelelően 10 ms-onként történik tárolás. Ebből az is következik, hogy egy letörés 

legalább két tárolt mérési adatban szerepelni fog. 

A szabvány szerint háromfázisú rendszerben az egyes fázisokban bekövetkező letörés külön eseménynek 

számít. Ez azért lényeges, mert a feszültség minőség megítélésének egyik minősítési mutatója a letörések száma. 

Ha mind a három fázisban van letörés, akkor az csak egy eseménynek számít, amelynek időtartama az először 

0,9 Un alá csökkenéstől az utoljára 0,91 Un fölé kerülésig tart, legkisebb maradó feszültség a három fázis 

feszültség közül a legkisebb. 

A feszültségemelkedés definíciója, mérése és kiértékelése analóg a letöréssel, amint a 4-1. ábra is látszik. 

Fentieket összefoglalva, a feszültségletörés azonosíthatósága miatt a feszültségletörés teljes ismeretéhez a 

szabvány szerinti jellemzőkön (a letörés időtartama és a letörés időtartama alatti legkisebb relatív feszültség) 

kívül további adatok is szükségesek. Ezek az alábbiak: 

1. a letörés keletkezésének időpontja (a tárolt méréshez tartozó időbélyeg) 

2. a mérőberendezés felszerelésének helye 

3. a fázis vagy vonali feszültség azonosítása, amelyikben a letörés történt 

2.2. Kiértékelési módszerek 
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A feszültségletörés kiértékelésekor alapvetően abból kell kiindulni, hogy a letörésre érzékeny berendezések 

milyen mértékű letöréseket viselnek el. Általános esetben a berendezések zavartűrő képességét több kategóriába 

soroljuk: 

1. nem érzékeny a zavarra 

2. érzékeny, de a zavar megszűnését követően visszaáll magától az eredeti üzemállapot 

3. érzékeny, a zavar megszűnését követően nem áll vissza magától az eredeti üzemállapot, de a berendezés nem 

hibásodik meg, kézi beavatkozással újra indítható 

4. a berendezés maradó hibát szenved 

A berendezések zavartűrő képessége a feszültségletöréssel szemben általában a 2. vagy 3. kategóriába sorolható. 

Az érzékenység tulajdonképpen implicite az ember illetve a társadalom érzékenységét jelenti azokra a 

következményekre, amelyeket a letörés okoz. Alapvetően gazdasági és szociális, társadalmi következményei 

vannak a feszültségletöréseknek. Ezzel a kérdéskörrel bővebben [1] foglalkozik. 

A mérést követően a letörés kiértékelés három fő lépésből áll: 

1. Kiértékelés az információ technológiai (IT) berendezések érzékenységi határgörbéje alapján (CBEMA, ITIC, 

ANSI) 

2. Statisztikai besorolás 

3. Letörés irány beazonosítás 

2.2.1. Kiértékelés az információtechnológiai (IT) berendezések érzékenységi 
határgöbéje alapján 

 

4-2. ábra: CBEMA (Computer and Business Equipment Manufacturer Association) görbe 

A 4-2. ábra az első felmérés eredményét összefoglaló érzékenységi határgörbe látható. Ha a 

feszültségletörés/emelkedés mérési eredmény a két görbe által közrefogott területre esik, akkor nem esnek ki a 

zavar hatására az IT berendezések. 

A 4-3. ábra és a 4-4. ábra ugyancsak az IT berendezésekre vonatkoznak, de a 4-2. ábra aktualizált változatai, 

mivel napjaink IT berendezéseinek érzékenységét tükrözik. A 4-4. ábra szerinti görbe a jelenlegi amerikai 

szabvány, amely a CBEMA és az ITIC görbék alapján készült. 
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4-3. ábra: ITIC (Information Technology Industry Council) görbe 

 

4-4. ábra: ANSI (IEEE 446) görbe 

2.2.2. A mért eredmények megjelenítése 

2.2.2.1. Statisztikus kiértékelés 

A statisztikus kiértékelés adatbázisa a teljes eseménytér felsorolása esetenként, amely adatbázisból különböző 

módon csoportosítva gyűjthetők ki az adatok. Legelterjedtebb az időtartam illetve relatív maradó feszültség 

adatok mátrix szerű elrendezése. 

A NORMCOMP (az IEC mellett működő szakértői csoport) javaslata egy táblázatos rögzítési forma, amely 

lényegében egy két dimenziós nem normalizált hisztogram. Ennek előnye, hogy könnyen megállapítható, hogy 

milyen időtartamú és maradó feszültségű letörések jellemzőek az adott helyre, nem ad viszont tájékoztatást az 

események időpontjairól. 
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4-5. ábra: a NORMCOMP javaslata a letörések/emelkedések statisztikus kiértékelésre alkalmas adatgyűjtésre. 

(A táblázatban az rms érték a letöréskor maradó feszültség relatív effektív értéke. Az rms<0,1 érték a 

feszültségkiesés.) 

A nagyobb igényeket kielégítő mérő műszerek alkalmasak a teljes eseménytér rögzítésére. Ez azt jelenti, hogy 

pl. egy feszültségletörés eseményhez az alábbi adatokat rögzíti és gyűjti ki táblázatos formában a műszer: 

1. a letörés pillanata (év/hó/nap/óra/perc/másodperc) 

2. a letörés helye (a mérőberendezés felszerélesekor a helyszínre megadott kód) 

3. a letörés fázisa (a, b, c fázis, esetleg vonali feszültségek KÖF mérésnél) 

4. a legkisebb maradó feszültség (dimenzionális és relatív érték) 

5. a letörés időtartama (óra/perc/másodperc) 

 

4-6. ábra: letörés/emelkedés teljes eseménytér alapján 

Az így tárolt események egyszerűen azonosíthatók a SCADA-ban rögzített eseményekkel (pl. GVA, LVA), és 

szétválaszthatóak a tervezett és nem tervezett feszültségkiesések. Meghatározhatók továbbá a védelmi működést 

nem kiváltó rövid idejű feszültségletörések száma, maradó feszültség várható értéke, szórása. Az ilyen jellegű 

letörések helyének meghatározása igen fontos, mivel nagy valószínűséggel vezeték-összelengés vagy fabenövés 

okozza. 



 Feszültségletörés  

 21  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Lehetőség van a relatív feszültség és a letörés időtartam közvetlen ábrázolására az ITIC vagy más hasonló 

görbén. Ebben az esetben a diszpécser közvetlenül látja, hogy az adott letörés a megengedett, vagy a tiltott 

területre esett. Az ilyen jellegű ábrázolásnál az adatok elévülése jelent gondot. Megoldást jelent pl. az egy hétnél 

régebbi adatok törlése az ábrából és archiválása a 4-5. ábra vagy a 4-6. ábra szerinti formátumban, vagy a régi 

adatok pontjainak halványítása, átszínezése az idő múlásával. Így elérhető, hogy a diszpécser a friss letörés 

adatokat könnyen meg tudja különböztetni a régebbiektől. 

 

4-7. ábra: relatív feszültség-idő koordinátában ábrázolt mért adatok 

A nem normált esemény (hisztogram) mátrix (a mérési eredmények alapján kitöltött dip mátrix, ld. a 4-5. ábra) 

alapján készíthető az alábbi eljárást követve: 

Összegezzük az adott időnél hosszabb és adott maradó feszültségnél kisebb letöréseket a kitöltött 4-5. ábra 

alapján. Az adatok alapján készíthetünk egy eloszlás mátrixot, amelynek függőleges fejléce a maradó feszültség, 

vízszintes fejléce a letörés ideje, a mátrix elemei pedig azt mutatják, hogy hány db. letörés volt a mérés 

folyamán, amely egy adott maradó feszültségnél kisebb és adott időtartamot meghaladó jellemzőkkel 

rendelkezett. Az eloszlás mátrix alkalmazása akkor előnyös, ha ismert a berendezések érzékenysége, ekkor 

ugyanis a táblázat alapján megállapítható a várható hibás működések száma. 

2.2.2.2. Tranziens időfüggvények tárolása 

A tranziens időfüggvények tárolása lehetővé teszi a jelenség kiértékelését egy későbbi időpontban. Ilyenkor 

mód van sokkal részletesebb kiértékelésre, mint amit a valósidejű kiértékelés nyújt. Megállapítható pl. egy GVA 

működés esetén, hogy a zárlat milyen hosszan állt fenn, milyen változást okozott a feszültségben a zárlat, 

mekkora volt a fázisugrás, stb.. 

2.2.3. Nemzetközi és hazai statisztikai mutatók 

A feszültség letörések vonatkozásában egyelőre nincs összehasonlítási alap. A szolgáltatás folyamatosságának 

ellenőrzésére és nemzetközi összehasonlíthatóságára szolgálnak az alábbi mutatók, amelyeket részletesen 

tárgyal [1]: 

1. A villamosenergia-ellátás kimaradásának átlagos időtartama (SAIDI – System Average Interruption Duration 

Index): a szolgáltatás kimaradások átlagos időtartama az összes fogyasztóra vonatkoztatva 

(óra/fogy.szám/év) (összesen, ill. ebből tervezett és nem tervezett) 

2. A villamosenergia-ellátás kimaradásának átlagos gyakorisága (SAIFI – System Average Interruption 

Frequency Index): a szolgáltatás kimaradások évi átlagos száma az összes fogyasztóra vonatkoztatva 

(db/fogy.szám/év) (összesen, ill. ebből tervezett és nem tervezett) 

További mutatók, amelyek elsősorban a hazai viszonyok elemzésére szolgálnak: 

1. Az érintett fogyasztók ellátás megszakadásának átlagos időtartama: a szolgáltatás kimaradások átlagos 

időtartama az érintett fogyasztókra vonatkoztatva (óra/érintett fogy.szám/év) (összesen, ill. ebből tervezett és 

nem tervezett) 

2. Ellátás helyre állítás nem tervezett ellátás megszakadás esetén: a hálózat üzemének nem tervezett 

szüneteltetése estén, 3 órán, ill. 24 órán belül visszakapcsolt fogyasztók %-a. 

3. Ellátás helyre állítás tervezett ellátás megszakadás esetén: a hálózat üzemének tervezett szüneteltetése estén, 

6 órán, ill. 12 órán belül visszakapcsolt fogyasztók %-a. 
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4. Fogyasztói feszültség panasz: igazolódott fogyasztói feszültség panaszok 10000 fogyasztóra vonatkoztatott 

száma (db/10000 fogyasztó/év) 

5. Tartós szabványtalan feszültség: azon fogyasztói feszültség panaszok 10000 fogyasztóra vonatkoztatott 

száma, akiknél a bejelentéstől számított 12 hónapon belül a panaszt nem tudták megszüntetni. (db/10000 

fogyasztó/év) 

6. A legrosszabbul ellátott fogyasztók száma és aránya 

A középfeszültségű hálózatról ellátott, nem tervezett, három percnél hosszabb átlagos ellátás-megszakadás 

időtartamának kétszeresénél több ideig zavart fogyasztók. 

3. Feszültségletörés keletkezése és terjedése 

Az MSZ EN 50160 szabvány előírása szerint az év bármely 1 hetében mérve a feszültség effektív értékének az 

egymást követő 10 perces átlagértékekből képzett statisztikáját tekintve az egy hétre számított eloszlásfüggvény 

95%-os értékének a tűrésmezőn belül kell lennie. A fennmaradó 5%-ra vonatkozóan (ami az egyhetes 

intervallumra kereken 8 órát jelent) nincs előírás. Az IEC 61000-4-30 szabvány szerint mérve, a fenti mérési 

értékekbe nem szabad beszámítani azokat a 10 perceket, amelyekben a feszültségletörés/emelkedés vagy kiesés 

ideje 5 percet meghaladt. Jelen fejezetben összefoglaljuk a feszültségletörés/emelkedés keletkezésével 

kapcsolatos alapokat. 

A feszültségletörés/emelkedés oka a keletkezés helyét tekintve két csoportba sorolható: 

1. A fogyasztói csatlakozási ponttól (PCC) a fogyasztói oldalon létrejött, tehát a fogyasztó (a fogyasztó, mint 

komplex egység, berendezéseivel, villamos hálózatával) által okozott (a fogyasztó által befolyásolható) 

események 

2. A fogyasztó felöl nézve a táphálózaton létrejött (a fogyasztó által nem befolyásolható) események 

A fogyasztó meghatározás jelen munkában nem csak a kommunális fogyasztókat jelenti, hanem nagyobb 

teljesítményű egységeket, mint irodaház, bevásárló központ, ipari létesítmény is. A fogyasztók belső 

elosztóhálózatán keletkezett zavarokért a fogyasztó maga felel. 

3.1.  Fogyasztók által okozott, feszültségletöréshez vezető 
események 

3.1.1. Események 

A fogyasztó által okozott feszültségcsökkenési és -letörési események a fogyasztói hálózaton keletkeznek, és jól 

méretezett fölérendelt elosztóhálózatot feltételezve, az elosztó hálózati transzformátor gyűjtősínen a hatások már 

olyan kis mértékűek, hogy a gyűjtősínről táplált többi leágazás (áramkör) fogyasztóinak rendeltetésszerű 

működését egyáltalán nem, vagy csak jelentéktelen mértékben zavarják. 

Ugyanakkor azonban a zavart okozó fogyasztó belső hálózatán, ha a védelmek (olvadó biztosítók), kábel 

keresztmetszetek nem megfelelőek, előfordulhat, hogy a zavarérzékeny belső fogyasztóknál hibás működés lép 

fel. Általában a nagy bekapcsolási áramlökéssel induló fogyasztók, zárlatok okozzák a megengedettnél nagyobb 

feszültségletöréseket, és belső rezonancia következtében léphet fel feszültségemelkedés. 
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4-8. ábra: gyorskiolvadású biztosító működése által hárított zárlat 

Gyors kiolvadású biztosítóval történt zárlathárításra mutat példát a 4-8. ábra. Az ábra alapján látható, hogy jól 

működő gyors biztosító kb. fél perióduson belül megszünteti a zárlatot és ilyen rövid feszültségletörés nem okoz 

hibás működést a többi – nem a zárlatos hálózatrészről táplált – fogyasztók többségénél. A hálózat zárlati 

teljesítményéhez képest nagy teljesítményű aszinkron motor indítása hosszabb idejű feszültséglehúzást okozhat 

(4-9. ábra). 

 

4-9. ábra: motorindítás által okozott feszültségletörés 

3.1.2. Terjedés 

A feszültségletörést a zárlati áram okozza. A fogyasztói belső hálózaton létrejött zárlati áram által a betáplálás 

irányban a mögöttes, fölérendelt hálózaton okozott feszültségesés okozza a feszültségletörést. A letört maradó 

feszültség relatív értékei a zárlati hely és a feszültség mérési helyek (pl. gyűjtősínek) közötti hálózatrészek saját 

zárlati teljesítményeivel fordítottan arányosak. A viszonyok jól követhetők a 4-10. ábra alapján, ahol 

háromfázisú zárlatra adjuk meg az összefüggéseket. 
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4-10. ábra: feszültségletörés terjedése, ha a zárlat a kisfeszültségű hálózaton keletkezik 

Az azonos feszültségszintre redukált hálózatra felírhatók az alábbi egyenletek: 

 

 

 

 

 

ahol pl.: 

 

A névleges feszültségre viszonyított maradó feszültségek egymáshoz képesti értéke egyenesen arányos a zárlati 

hely és a mérési pont közötti soros impedanciával. Tehát minél nagyobb a soros impedancia, annál nagyobb a 

maradó feszültség. Bevezetve a soros elemek saját zárlati teljesítményét (SZ2,3,4, SZ3,4, SZ4), a maradó feszültség 

viszonylagos értékei fordítottan arányosak a zárlati hely és a mérési pont közötti hálózatrészek saját zárlati 

teljesítményeivel. 

3.2. A táphálózaton létrejött feszültségletörések 

A középfeszültségű vagy nagyfeszültségű hálózatokon keletkező zárlatok a már ismertetett módon 

feszültségletörést okoznak. A maradó feszültség értéke a legkisebb a zárlat helyén és a táppont felé növekszik. 

A lényegi különbség a Fogyasztók által okozott, feszültségletöréshez vezető események pontban tárgyaltakhoz 

képest az, hogy a feszültségletörés sok fogyasztót érint. A továbbiakban áttekintjük a feszültségletöréshez 

vezető eseményeket, valamint a feszültségletörés terjedését. 

3.2.1. Események 
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A KÖF, NAF hálózatokon a zárlati események időbelisége az alábbiak szerint játszódik le: 

A zárlat ideje alatt feszültségletörés lesz, a maradó feszültség nagysága a hálózat csillagpontjának földelésétől, a 

zárlat fajtájától, a zárlati hibahely impedanciájától, a letörés időtartama a védelmi beavatkozástól függ (gyors 

megszakítóval hárított zárlati regisztrátumot mutat a 4-11. ábra). 

 

4-11. ábra: gyors védelmi működéssel hárított zárlat 

Szabadvezetékes KÖF hálózatok csillagpontja ívoltó tekercsen keresztül földelt, ha teljesülnek a földzárlattartás 

feltételei, akkor az egyfázisú földzárlatos üzem, ami egyébként sem okoz feszültségletörést, tartható és nem kell 

a zárlatos vonalat azonnal kikapcsolni, sőt, ha adottak a feszültség alatti munkavégzés feltételei, a javítás idejére 

sem kell feszültségmentesíteni. Ha nem tartható a földzárlat, akkor a problémát ugyanúgy kezelik, mint a két és 

háromfázisú zárlatok esetén. 

Kábeles KÖF hálózatok csillagpontja általában ellenálláson keresztül földelt, nem tartható az egyfázisú 

földzárlat sem. Nagyfeszültségű hálózatok zárlatait minden esetben azonnal hárítani kell. 

A zárlathárítás nem jelent azonnali, a javítás befejezéséig tartó végleges kikapcsolást. A védelmi működés több 

fokozatban zajlik. A több lépcsős zárlathárítás célja a minél rövidebb idejű feszültségkiesés és a minél kisebb 

területet érintő feszültségmentesítés. Láttuk, hogy a zárlat idejéig tart a feszültségletörés. A KÖF hálózatok 

megszakítóinak nincs fázisonkénti hajtása (mint a NAF hálózati megszakítóknak), ezért minden megszakító 

működtetés háromfázisú kapcsolást jelent. 

A zárlat érzékelését követően gyors visszakapcsoló automatika (GVA) működik, amely 6-800 ms ideig 

kikapcsolja a zárlatos leágazást. Amennyiben a visszakapcsolás után a zárlat megszűnt, a GVA működés sikeres 

volt és az ellátás folytatódik, mintha mi sem történt volna. Ha a zárlat a visszakapcsoláskor fennáll, akkor a 

lassú visszakapcsoló automatika (LVA) veszi át a kikapcsolást és kb. egy perc időtartamig kapcsolja ki a 

zárlatos leágazást. (A GVA és LVA holtidők egyedi beállítása is lehetséges, a beállított értékek helyi 

adottságoktól, tapasztalattól is függnek.) Az LVA holtidő után visszakapcsolva, a zárlat vagy megszűnt, vagy 

nem. Van olyan áramszolgáltatói gyakorlat, hogy megismétlik az LVA működést a siker reményében. Sikertelen 

LVA esetében meg kell találni a zárlati hibahelyet. A hibahely keresésének számos eljárása ismert, a témával 

ezen a helyen nem foglalkozunk. A hiba elhárításáig a hibás vonal és az arról táplált fogyasztók ellátás nélkül 

maradnak. 

Nagyfeszültségű hálózatokon (120 kV és fölötte) a megszakítók általában fázisonkénti hajtással rendelkeznek, 

ezért az egyfázisú zárlat esetében csak a zárlatos fázis megszakítóját kell működtetni (EVA). Az EVA tehát csak 

egy fázist kapcsol ki. A holtidő 1-2 s. Sikertelen EVA esetén háromfázisú visszakapcsoló automatika (HVA) 

működik, ennek holtideje 0,25-0,4 s. 

3.2.2. Terjedés 

A feszültségletörés, amely a KÖF, vagy a NAF hálózaton keletkezik, nagy fogyasztói területeket érint. Sugaras 

ellátási séma esetén a 4-10. ábra szerint alakulnak a feszültség viszonyok. Jellegzetes nagy/középfeszültségű 

alállomásból ellátott középfeszültségű szabadvezeték hálózat egyvonalas elrendezését mutatja a 4-12. ábra. 
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4-12. ábra: feszültségletörés elvi vizsgálata NAF/KÖF alállomás és KÖF-vonalon zárlat esetre 

Részletesebben megvizsgálva a viszonyokat, a 4-12. ábra jelöléseivel az alábbi eredményt kapjuk: 

Bevezetve az Rh=0 feltételt, elhanyagolva a hálózat veszteségeit, háromfázisú fémes zárlat esetén a 4-12. ábra 

középfeszültségű gyűjtősínére (B sín) kiszámítható a maradó feszültség viszonylagos értéke. 

 

 

Az összefüggések alapján belátható, hogy zárlat esetén a feszültség amplitúdója és fázishelyzete is megváltozik. 

A fázis megváltozását a szakirodalom vektor ugrásnak nevezi, és ezt a jelenséget alkalmazzák az elosztott 

kiserőművek hálózati zárlat esetére előírt kikapcsolásához szükséges védelmi érzékelés jelnek. 

Hurkolt hálózat esetén hálózatszámítással lehet meghatározni az egyes gyűjtősíneken a maradó feszültségeket. 

A 4-13. ábra egy egyszerű hurkolt hálózat részletet mutat, több betáplálással. Pontos számítás nélkül 

minőségileg helyes összehasonlító becslésekkel lehet élni a maradó feszültség vonatkozásában, azonban 

belátható, hogy tervezési szempontból ez nem elegendő. 
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4-13. ábra: hurkolt hálózat, több betáplálással 

Adott fogyasztó esetén a számításnak a következő kérdésre kell választ adnia: milyen valószínűséggel 

következik be a hálózat egy adott helyén előírt maradó feszültségnél kisebb maradó feszültség. Ez természetesen 

az az érték, amit a fogyasztó, mint számára elfogadható maradó feszültséget megjelölt, és ha tudja , hogy ennél 

az értéknél évente hányszor várhat kisebb maradó feszültséget, akkor kerül döntési helyzetbe, hogy megéri-e a 

letörés kompenzálásban gondolkodnia, valamint milyen jellegű megoldást válasszon. Például évente hány 

esetben várható, hogy a maradó feszültség kisebb lesz a 4-12. ábra szerinti hálózat B gyűjtősínén az alkalmazott 

elhanyagolásokkal 0,767-nél? 

Felvéve a NAF/KÖF transzformátor névleges teljesítményét 40 MVA-re, a százalékos rövidzárási feszültséget 

10%-ra, a NAF hálózat zárlati teljesítményét végtelennek tekintve, az alállomástól 10 km távolságban 

bekövetkező háromfázisú fémes zárlatok esetén a KÖF gyűjtősínen a feszültség viszonylagos értéke: 

 

A további számításhoz ismerni kell az alállomásból kimenő vonalak számát (N), a középfeszültségű 

szabadvezeték hálózatra a zárlati statisztikát (Z) (zárlatok száma/év/100 km). A fenti eredmény szerint minden 

3F zárlat, ami az alállomáshoz közelebb van 10 km-nél, kisebb maradó feszültséget okoz, mint 0,767. 

Vegyünk fel N=20 db vonalat és legyen a háromfázisú zárlati statisztika mutatója Z3F=6. A veszélyes események 

várható száma (VE) tehát 

 

Fenti adatokkal tehát évente 12 esetben várható, hogy 3F zárlat következtében a feszültség a B gyűjtősinen 

0,767-nél kisebb lesz. 2F zárlatra a számítást meg kell ismételni a vonatkozó statisztikai adattal, de a számítást a 

szimmetrikus összetevők módszerét alkalmazva, a legkisebb vonali feszültséget figyelembe véve kell elvégezni. 

A tényleges adatok birtokában tehát számolható a feszültségletörés hatása a többi fogyasztóra. 

Itt kell megjegyezni, hogy a K-adik leágazásban l km távolságban lévő fogyasztó nincs azonos helyzetben a 

gyűjtősínre közvetlenül csatlakozó fogyasztóval, hiszen a saját leágazás zárlatai kisebb maradék feszültséget 

okoznak, mint az N-1 idegen leágazásban a példa szerint 10 km-en túl keletkező zárlat. Belátható továbbá, hogy 

sugaras ellátás esetén, a zárlat helyétől a betáp irányban nő a maradék feszültség, az ellenkező irányban viszont 

állandó, ha elhanyagoljuk a terhelés által létrehozott feszültségesést. 

4. Feszültségletörések kompenzálása 

A feszültségletörés, mint láttuk, jelentős gazdasági, társadalmi károkat okoz(hat). Ezért komoly érdekek 

fűződnek a feszültségletörés kompenzálásához. A korábbi fejezetekből kitűnt, hogy már rövid idejű 

feszültségletörés az erre érzékeny fogyasztók kiesését okozza. Ennek következtében a letörés kompenzálása 

csak igen gyors beavatkozással vezet sikerre, tehát a hagyományos transzformátor átkapcsoló automatikák az 

esetek túlnyomó többségében lassúak. 

A továbbiakban csoportosítás szintjén áttekintjük a letörés kompenzálás, feszültségkiegyenlítés gyors 

módszereit, amelyek megfelelnek akár az információ technológia (IT) által támasztott igényeknek is. Az előző 

fejezetek alapján világos, hogy a zárlatos leágazás fogyasztói a zárlathárítás, majd a zárlati hely lokalizálása 

idejéig rövidebb-hosszabb ideig ellátás nélkül maradnak. Láttuk azt is, hogy meghatározható, hogy a nem 

zárlatos leágazás fogyasztóinak milyen mértékű letörést, esetleg kimaradást kell elszenvedniük, milyen 

valószínűséggel a zárlathárítás idejéig. Kérdés, hogy, ha technológiájuk nem engedi meg a várható 

letörés/kimaradás bekövetkeztét, milyen módon kompenzálható illetőleg milyen mértékig érdemes 

kompenzálniuk a feszültségletörést vagy kimaradást. A megtérülésre vonatkozó irányszámok és adatok, mint 

láttuk, nem kellően megalapozottak. 

A fentieknek megfelelően két feszültségletörés/kiesés kompenzálási eljárás alkalmazható: 

1. csak letörés kompenzálása: 

2. letörés és/vagy kiesés kompenzálása: 
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Annak eldöntése, hogy adott esetben mi a legcélravezetőbb megoldás, csak az érintett fogyasztó és az 

áramszolgáltató kölcsönös érdeke figyelembe vételével történhet, amely nyilvánvalóan az esetek többségében 

kompromisszumon alapuló megállapodást fog eredményezni. 

5. Szakirodalom 

[1] Dán András, Tersztyánszky Tibor, Varjú György: Villamosenergia-minőség, Invest Marketing Bt., Budapest 
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5. fejezet -  Feszültségszabályozás 
nagy-, közép- és kisfeszültségű 
hálózatokon 

1. Bevezetés 

A feszültség- és meddőteljesítmény szabályozás alapkérdéseit közelítsük meg a villamos teljesítmények 

egyensúlyának törvényéből kiindulva, a fizikai kép előtérbe helyezésével. 

Az együttműködő rendszerek valamely tagországának (esetünkben legyen ez például a magyar VER) az átviteli- 

és nagyfeszültségű elosztó hálózatára vonatkozóan a meddőteljesítmények egyensúlyát az alábbi egyenlettel 

adhatjuk meg: 

 

ahol ΣQE az átviteli- és nagyfeszültségű elosztó hálózatba betáplált erőművi meddőteljesítmények összege, QI a 

nemzetközi vezetékek meddőteljesítmény-áramlásainak a határoló csomópontokra vonatkozó szaldója (a 

beáramló a pozitív előjelű), ΣQF120 a 120 kV/KÖF állomások eredő meddőfelvétele a 120 kV-os oldalon, QAH az 

átviteli- és nagyfeszültségű elosztóhálózat elemeinek eredő meddőteljesítmény mérlege. 

2. Az átviteli és nagyfeszültségű elosztó hálózat U-Q 
szabályozásának lehetőségei, követelményei 

A VER előzőekben leírt rendszerszintű meddőteljesítmény egyensúlya mindig kialakul, de a rendszer egészének 

és egyes térségeinek a szempontjából alapvetően fontos, hogy: 

1. ez az egyensúly milyen potenciálviszonyok mellett jön létre 

2. milyen az üzemállapot zavartűrő képessége, szabályozási tartaléka 

3. milyen a rendszerösszekötő vezetékek meddőteljesítmény áramlása 

4. mekkora az átviteli- és nagyfeszültségű elosztóhálózat átviteli vesztesége 

5. az üzemállapot változások követése milyen mértékű szabályozási munkát igényel. 

A területileg és a szabályozási szinteken egyaránt összehangolt szabályozásnak egyidejűleg kell kielégítenie az 

üzembiztonsági, a feszültségtartási és gazdaságossági követelményeket és a szerződésekben rögzített 

megállapodásokat. 

A fogyasztó oldali feszültség kialakulásában meghatározó szerepe van a 120 kV/KÖF alállomási 

transzformátorok áttételének terhelés alatti változtatásával megvalósított KÖF oldali feszültségszabályozásnak. 

A 120 kV-os elosztó hálózat feszültségviszonyait a központi üzemirányítás az átviteli hálózati transzformátorok 

120 kV-os oldali ún. átadási feszültségének az előírt sávon belülre történő szabályozásával alapozza meg. Az 

átviteli hálózati feszültségeket (220 és 400 kV) egy előzetesen rögzített, a névleges érték körüli sávon belül kell 

tartani. 

Az egyes erőművek illetve a generátorok teljesítményét a kapocsfeszültségtől és a termelt hatásos 

teljesítménytől függő terhelhetőségi korlátok között kell tartani. A generátor kapocsfeszültségének, illetve az 

erőművi sínfeszültség szabályozásával (az aktuális célérték megválasztásával) egyidejűleg kell kielégíteni a 

hálózati feszültségszabályozási, a terhelhetőségi és az üzembiztonsági (stabilitási) követelményeket. A 

meddőnyelési üzemet csak a stabilitást még nem veszélyeztető mértékben szabad fenntartani. A terhelés alatt 

szabályozható áttételű blokktranszformátor rugalmasságot biztosít a gyakran ellentmondó kényszerfeltételek 

kezelésében és növeli a szabályozási tartalékot. 
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A meddőteljesítmény kompenzációs eszközöket a helyi feszültségviszonyoknak, a meddőáramlásoknak és a 

VER eredő meddőmérlegének együttes figyelembe vételével kell szabályozni, illetve ki- vagy bekapcsolni. 

Törekedni kell a hálózati térségek közötti meddőteljesítmény szállítások minimálására, mert a körzetenként 

kiegyenlített meddőteljesítmény viszonyok nagyobb üzemi és üzemzavari szabályozási tartalékokat 

eredményeznek. Egy söntfojtó bekapcsolásának elsődleges hatása a feszültségek csökkenése, de a 

meddőteljesítmény áramlások átrendeződésében, az erőművi meddőnyelésben (vagy betáplálásban) és a 

határmetsző vezetékek meddőteljesítmény forgalmában jelentkező másodlagos hatást is figyelembe kell venni 

ahhoz, hogy teljes képet kapjunk a söntfojtó bekapcsolásának rendszerszintű hatásáról. 

A határkeresztező vezetékek meddőteljesítmény áramlása befolyásolja a szomszédos rendszerek 

meddőteljesítmény mérlegét és ezáltal az érintett rendszerek U-Q szabályozását. Az egymástól függetleníthető 

belső szabályozás érdekében ezen vezetékek meddőteljesítmény áramlásait lehetőleg alacsony szinten kell 

tartani, eredőben célszerű az ún. természetes meddőteljesítmény importhoz közelíteni. Az egyes vezetékekre, 

illetve az áramlások összegére célszerű a szabályozással még tartható határértékek előzetes megállapodásban 

történő rögzítése. A vezetékek meddőteljesítmény egyenlege döntően a szállított hatásos teljesítménytől függ, 

ezért ha a többlet, illetve hiány közel egyenlő arányú felvétele illetve betáplálása a cél, akkor a vezetékek 

végponti potenciáljait is közel azonos értékre kell szabályozni. Határmetsző vezeték végponti állomásában 

fojtótekercs bekapcsolása elsősorban akkor célszerű, ha ezzel a meddőteljesítmény kitáplálást akarjuk 

csökkenteni, mert ellenkező esetben előfordulhat, hogy a feszültségcsökkentő hatás révén nem kívánatos 

meddőimport növekedést okozunk. 

A szabályozáshoz felvett korlátok meghatározásának, a szabályozási stratégiának és időbeli hangolásának 

alkalmazkodnia kell a szabályozásba bevont eszközök időegységre vonatkozóan megengedett beavatkozási 

számához (transzformátorok fokozatléptetése, söntfojtók és kondenzátortelepek ki- bekapcsolása). 

3. A közép- és kisfeszültségű hálózatok 
feszültségszabályozása 

A 120 kV/KÖF transzformátorállomás – KÖF távvezeték – KÖF/0,4 kV-os transzformátor – 0,4 kV-os 

kisfeszültségű vezeték – fogyasztói csatlakozás alkotta teljesítményszállítási útvonalat az üzemszerűen sugaras 

hálózati ellátás jellemzi. A 400 V névleges feszültségű háromfázisú, illetve a 230 V-os egyfázisú fogyasztók 

csatlakozási pontjára előírt üzemi feszültség szolgáltatása a megfelelő méretezés (vezeték keresztmetszet és 

tápvonal hosszúság, transzformátor névleges teljesítmény és névleges középállású áttétel, fogyasztói és 

áramszolgáltatói meddőteljesítmény kompenzáció) mellett általában csak a 120 kV/KÖF állomás KÖF oldali 

feszültségének szabályozásával biztosítható. 

A szabályozás szükségességének alapvető oka a fogyasztói teljesítmény időbeni változása. 

A rendszerterhelés, illetve a 120 kV-on szállított teljesítmény változása miatt az alaphálózati szabályozások 

ellenére változni fog a 120 kV-os táppontok feszültsége, ezt az ingadozást a KÖF oldalra vonatkozóan ki kell 

küszöbölni. 

A KÖF és a 0,4 kV-os hálózati elemeken (vezeték, transzformátor) a terhelés függvényében változik a 

feszültségesés, ezeket a változásokat a fogyasztói csatlakozási pontokra vonatkozóan ellensúlyozni kell. 

Ezt a szükséges feszültségszabályozást a 120 kV/KÖF transzformátorok áttételének terhelés alatti 

változtatásával (fokozatléptetés) lehet megoldani, a 120 kV-os oldalon kialakított (általában ±15%-os) áttétel-

változtatási lehetőség révén. 

A KÖF sín feszültségének szabályozásával a 400/230 V-os fogyasztói csatlakozási pontokra kell biztosítani a 

feszültségnek a névleges érték körüli engedélyezett sávon belül való megtartását. A szabályozási feladat, 

lényegét tekintve, a következők szerint fogalmazható meg: 

1. kis terhelési állapotokban a villamosan legközelebbi fogyasztónál a feszültség ne legyen túl nagy 

2. nagy terhelési állapotokban a villamosan legtávolabbi fogyasztónál a feszültség ne legyen túl kicsi 

3. völgyterheléskor (az első feltétel megtartásához) a 20 kV-os tápponti feszültség csökkentésének határt szab a 

második feltétel, csúcsterheléskor (a második feltétel megtartásához) a feszültségek növelésének szab határt 

az első feltétel. 
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Megemlítjük, hogy a gerincvezetékekre csatlakozó 20/0,4 kV-os transzformátorok esetében a tápponthoz 

villamosan közeli illetve távoli helyzet felcserélődhet: például ha az érintett 20 kV-os leágazást 

tartalékellátásban egy másik 120/20 kV-os állomásból tápláljuk úgy, hogy az eredeti táppontnál bontjuk, az 

üzemszerűen nyitott végén pedig zárjuk a 20 kV-os ívet. Ezért a tápponthoz közeli transzformátornál, a 0,4 kV-

os oldal feszültségét csökkentő +3%-os megcsapolásba való kötést nem célszerű alkalmazni, bár ez egyaránt 

elősegítené az első és a második feltétel megtartását. Hasonlóan mondhatjuk azt is, hogy általában a villamosan 

távoli transzformátoroknál sem célszerű a 0,4 kV-os oldalra feszültségnövelő -3%-os megcsapolásba kötés 

alkalmazása. A ±3%-os megcsapolás kihasználása általában a szárnyvezetéki transzformátoroknál lehet 

indokolt. 

A 20 kV-os tápponti gyűjtősín UK feszültségének automatikus szabályozását kétféle megfontolás szerint 

végezhetjük: 

1. terheléstől független (állandó) UK értékre szabályozás 

2. terheléstől függő UK értékre szabályozás. 

Az első esetben csak a 120 kV-os oldali feszültségingadozásokat és a 120 kV/KÖF transzformátoron fellépő – a 

transzformátor terhelésétől függő – feszültségesést kompenzáljuk, és a beállított (esetenként módosított) U0 

alapjel szerinti UK értékre szabályozunk. A második esetben a 20 és 0,4 kV-os oldalon fellépő – a terhelő 

áramtól függően változó – feszültségeséseket is ellensúlyozni kívánjuk, elvileg úgy, mintha a teljes ellátott 

fogyasztói terület fiktív villamos súlypontjában tartanánk állandó értéken a feszültséget. 

Az adott 120 kV/KÖF állomás fogyasztó környezetének sajátosságaitól függ, hogy a terheléstől függő, vagy az 

attól független UK szabályozást célszerű-e alkalmazni. Például jelentősen eltérő hosszúságú 20 kV-os 

gerincvezetékek és/vagy vegyesen szabadvezetékes és kábeles leágazások esetén a terhelésfüggő szabályozást 

nem célszerű alkalmazni. Ugyancsak az állandó UK-ra szabályozás lehet az előnyösebb megoldás egy 120/6 kV-

os ipartelepi fogadóállomásban. 

A valamilyen okból szükségessé váló fogyasztói korlátozás (például bizonyos átviteli utakra vagy rendszer-

részekre vonatkozóan kialakulható veszélyes üzemállapot megelőzése érdekében) bizonyos mértékig fogyasztók 

lekapcsolása nélkül is megoldható, ha az érintett térség(ek) 120 kV/KÖF állomásaiban az U0 alapjelet 

távvezérlés útján lecsökkentjük (pl. 10%-kal), mert a fogyasztói teljesítmény feszültségfüggése miatt a 

teljesítményfelvétel (kb. arányosan) csökkenni fog. Ezt az ellátást fenntartó mesterséges igénycsökkentést puha 

korlátozásnak nevezzük. 

Egy 120 kV/KÖF állomás automatikus U-Q szabályozását a kondenzátortelep-kapcsoló automatika (KONDA) 

és a feszültség határértékeket figyelő az automatikus transzformátor szabályozó (ATSZ) és a KONDA 

működését esetenként felülbíráló feszültséghatároló automatika (FHA) teszi teljessé. 

4. Söntkondenzátorok sugaras elosztóhálózatban 

A hálózatok elosztó jellegű része (10 és 20 kV) gyakran sugaras szerkezetű, és az egyes sugarak hossza sem 

nagy. Ilyen módon e vezetékeket a rövid vezetékekre alkalmazott helyettesítő vázlat alapján lehet kezelni (5-1. 

ábra). E helyettesítő vázlat alapján a vezeték fogyasztói végére kapcsolt tisztán kapacitív terhelés vektorábrája 

az 5-2. ábra látható. 

 

5-1. ábra: söntkondenzátor rövid, sugaras vezeték végén 
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5-2. ábra: vezeték vektorábrája, végére kapcsolt söntkondenzátor esetén 

A kapacitív terhelés okozta feszültségemelkedés: 

 

Minthogy IC·R<<(UR-IC·R), alkalmazható a 

 

közelítés. Így 

 

Felírható a fogyasztói oldalon az 

 

összefüggés, melyben az XC egy fázis kondenzátorának reaktanciája. Bevezethetjük, hogy 

 

a feszültségszabályozás viszonylagos értéke. Ezek alapján a korábbi egyenletet felírhatjuk új alakban: 

 

Általában XC>>X, s így az egyenlet egyszerűsíthető: 

 

E kifejezés segítségével adott vezeték esetében meg lehet határozni az adott reaktanciájú kondenzátortelep által 

előidézett feszültségemelkedést. 

A feszültségemelkedés értéke első pillanatra függetlennek látszik attól, hogy vannak-e fogyasztók a vezetéken 

vagy sem. Ez azonban csak közelítőleg igaz, mert a kondenzátortelep hatása függ a fogyasztók által létrehozott 

feszültségeséstől is. Általában azonban az előző összefüggés érvényessége terhelések jelenlétében is kielégítő 

marad, ha a fogyasztók okozta feszültségesés nem nagyon nagy. 

 értelmében minden olyan esetben, amikor 

 

illetve 

 

a feszültségváltozás negatív előjelet kap, azaz a feszültségemelkedés helyett feszültségesés jön létre. 

Vektorábrán ábrázolva ezzel az összefüggéssel meghatározott állapotot, az 5-3. ábra rajzolhatjuk fel. 
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5-3. ábra: vezeték vektorábrája, végére kapcsolt söntkondenzátor esetén, nagy R/X viszony mellett 

Mivel a kondenzátor árama az induktivitáson okoz feszültségemelkedést, ha kicsi a vezeték induktivitása, a 

feszültségemelkedés is kicsi marad. Végeredményben a viszonylag nagy IC·R miatt az UR<US állapot következik 

be. A kritikus R/X viszony, amelynél εC=0 

 

Ha adott vezeték esetén azt akarjuk megtudni, hogy egy meghatározott εC feszültségemelkedés eléréséhez 

mekkora kondenzátorra van szükség, az alábbi összefüggéssel számolhatunk: 

 

Közelítésképpen csak a hosszirányú feszültségesést tekintve, a terhelt vezetéken létrejövő feszültségesés 

söntkondenzátor jelenlétében (5-4. ábra): 

 

ahol sinφ előjeles mennyiség, induktív áramnál negatív. A söntkondenzátorral előidézett feszültségemelés tehát 

közelítően 

 

Mindazokban az esetekben, amikor egy vezeték terhelhetőségének nem a melegedés, hanem a feszültségesés 

szab határt, a söntkapacitások alkalmazása a vezeték terhelhetőségét is megnöveli, mégpedig ugyanolyan 

arányban, mint amilyen arányban csökkenti a feszültségesést. Így, ha a vezetéken megengedett feszültségesés 

ΔUe, akkor a vezeték terhelhetősége kondenzátorral 

 

arányban növekszik meg. 

 

5-4. ábra: söntkondenzátor hatása a terhelhetőségre, ha ennek a melegedés szab határt 

Számos esetben, különösen ha kábelekről van szó, a terhelhetőségnek a melegedés szab határt. 

Söntkondenzátorok beépítésével azonban még ebben az esetben is növelhető a terhelhetőség, minthogy a 

kondenzátorok beépítésével az induktív jellegű terhelések meddőenergia-szükségletét helyben lehet előállítani, 

és így a meddő áram nem terheli a kábeleket. Vektorábrán követve ezt a jelenséget, rajzoljuk meg a 5-4. ábra. 

Legyen I’=I’’=1 a vezeték viszonylagos egységben kifejezetett maximálisan megengedhető áramterhelése, I a 

kondenzátorok beiktatása utáni terhelő áram. Az ábra alapján felírható, hogy 
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Az egyenletet I-re megoldva: 

 

A kondenzátorok IC áramának hatására a vezetéken I’ áram folyik, melynek szöge φb. Felírható, hogy 

 

Ebből 

 

ahol I viszonylagos egységben szerepel, a megengedett áramra vonatkoztatva. Látható, hogy cosφb/cosφa 

arányában növekszik a vezeték terhelhetősége söntkondenzátor alkalmazásával. 

Ha cosφb=1-ig végzünk fázisjavítást, akkor nyilván a maximális esetben 1/cosφa mértékben javul a vezeték 

átvivő képessége. Általában nem érdemes cosφ=1-ig fázist javítani. 

Az elmondottak alapján látható, hogy nagyfeszültségű, hosszabb szabadvezetéken – amelynél X/R≥1 elsősorban 

feszültségszabályozási célból, a kisfeszültségű rövidebb vezetékeken, ahol X/R≈0, inkább a vezetékeknek a 

meddő áramtól való tehermentesítésére, vagyis a veszteség csökkentésére alkalmaznak söntkondenzátorokat. 

Igen kedvező eredményt lehet elérni a kis söntkondenzátorokkal, ha azok beépítési helye megegyezik az 

induktív terhelést adó fogyasztó helyével. Ebben az esetben ugyanis a teljes elosztóhálózatot mentesíteni lehet a 

meddő áramoktól, és így a hálózati veszteséget a minimumra lehet csökkenteni. 

5. Soros kondenzátorok 

A feszültségesés csökkentésével kapcsolatban elterjedt a soros kondenzátorok alkalmazása is. Minthogy a 

vezetékek feszültségesése elsősorban a távvezeték induktív reaktanciáján múlik, nagyfeszültségű (erősen 

reaktív) vezetékbe sorosan beiktatott kondenzátorok a távvezeték impedanciáját eredőben hatásosan 

csökkenthetik, sőt soros rezonancia esetén a feszültségesés az ohmos feszültségesés kivételével teljesen 

kiküszöbölhető. 

A soros kondenzátorok alkalmazása különösen igen hosszú távvezetékeken hasznos. A viszonyok egyszerűbb 

áttekinthetősége érdekében azonban a soros kondenzátorok hatását rövid vezetékre vonatkoztatva vizsgáljuk 

meg. 

 

5-5. ábra: rövid vezetékbe iktatott soros kondenzátor 

 

5-6. ábra: vezeték vektorábrája soros kondenzátor alkalmazása esetén 

Megrajzolva a rövid vezetékbe beiktatott soros kondenzátor helyettesítő vázlatát (5-5. ábra), világosan látható, 

hogy az egész terhelő áramnak át kell folynia a kondenzátoron. A megfelelő vektorábrát az 5-6. ábra szemlélteti. 

Soros kondenzátor nélkül a vezeték két végén uralkodó feszültségek abszolút értékeinek különbsége 
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Ugyanaz soros kondenzátorral 

 

A kondenzátor által előidézett feszültségemelkedés tehát 

 

 

5-7. ábra: söntkondenzátor hatása a feszültségre a vezeték mentén vizsgálva: 1) üresjárási feszültség, 2) a 

fogyasztó által létrehozott feszültségesés, 3) a kondenzátor által létrehozott feszültségemelkedés, 4) eredő 

feszültség 

 

5-8. ábra: soros kondenzátor hatása a feszültségre: 1) üresjárási feszültség, 2) a fogyasztó által létrehozott 

feszültségesés, 3) a kondenzátor által létrehozott feszültségemelkedés, 4) eredő feszültség 

Ha összehasonlítjuk a soros kondenzátorral előidézett feszültségemelkedést a söntkondenzátorral előidézett 

feszültségemelkedéssel (5-7. ábraés 5-8. ábra), azt találjuk, hogy a söntkondenzátor olyan feszültségemelkedést 

hoz létre, amelynek nagysága gyakorlatilag független a többi terheléstől, és a vezeték mentén teljesen 

egyenletesen oszlik el lineárisan emelkedő jelleggel. Ezzel szemben a soros kondenzátor hatása mindig a 

pillanatnyi terhelő árammal arányos, és így szélső esetben, ha a vezetéken semmi áram nem halad át, a 

kondenzátoron sem jelentkezik feszültség. Ezen túlmenően a soros kondenzátor beépítési helyén ugrásszerűen 

jelentkező feszültségemelkedést hoz létre. 
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A soros kondenzátorok meddő teljesítménye csak töredéke a vezetékeken alkalmazott söntkondenzátorok 

teljesítményének. Különbözik a soros kondenzátor a söntkondenzátortól még abban is, hogy mindazon 

esetekben, amikor a vezeték terhelhetőségének a melegedés szab határt, a soros kondenzátor nem javítja a 

vezeték terhelhetőségét. Nagy előnye viszont a soros kondenzátornak, hogy a lökésszerű terhelések alkalmával, 

miután a feszültséglehúzásokat csökkenti, illetve kiküszöböli, a hálózaton lévő világítási zavarokat 

nagymértékben javíthatja. 

Soros kondenzátorok alkalmazásakor a kondenzátorok legnagyobb igénybevétele zárlatoknál lép fel. Mivel a 

zárlati áramerősség a névleges érték többszöröse, a kondenzátor kapcsain mint soros impedancián mérhető 

feszültség is ebben az arányban növekszik meg. E jelenséget még csak fokozza, hogy soros kondenzátorok 

alkalmazásával az áramkör eredő impedanciája lecsökken, vagyis nagyobb zárlati áramerősség fejlődhet ki. A 

kondenzátor névleges soros feszültségének nevezzük a névleges áram és a kondenzátor reaktanciájának 

szorzatát. A kondenzátorok költsége névleges soros feszültségük négyzetével arányosan változik, azért 

gazdaságos megfelelő védelmi berendezést használni. Erre a célra párhuzamosan kapcsolt szikraközt 

alkalmaznak. Ez a névleges soros feszültség kétszeresénél hidalja át a kondenzátort, s így a kondenzátoron 

legfeljebb a zárlati áram első félperiódusa folyik át. Mivel a kondenzátorok állandó üzemi áramerőssége 

legfeljebb 5%-kal haladhatja meg a névleges áramerősséget, túlterhelésvédelmet is célszerű alkalmazni. 

6. Szabályozó transzformátorok 

Villamos hálózatok feszültségeloszlásának befolyásolására szabályozó transzformátorokat is használunk. A 

legtöbb transzformátoron eleve van ±5%-nyi szabályozásnak megfelelő átkapcsolható menet. A közönséges 

transzformátorokban azonban ezt az átkapcsolást csak feszültségmentes állapotban, sőt igen gyakran csak az 

olajedényből való kiemelés után lehet elvégezni. Ezek terhelés alatti folyamatos feszültségszabályozás 

szempontjából nem jöhetnek számításba. 

Szabályozási célokra különleges megcsapolásos transzformátorok szolgálnak. E szabályozóberendezések egy 

részénél a cél csak a feszültség nagyságát (hossz-szabályozók), egy részénél a cél csak a feszültség 

fázishelyzetét (keresztszabályozók), egy részénél pedig mindkettőt egyidejűleg változtatni (ferde szabályozók). 

A szabályozók meddő teljesítményt nem termelnek, így tulajdonképpen csak a meddő teljesítmény eloszlását 

befolyásolják, a meddő betáplálást nem pótolják. A hosszirányú szabályozókat ott alkalmazzák, ahol két 

hálózatrész feszültségingadozását egymástól függetleníteni kívánják. Például egy nagy rendszerben hosszú 

távvezetéken át dolgozó erőmű gyűjtősínfeszültségét csúcsidőben növelik, de a háziüzem feszültségét 

változatlanul akarják tartani. A gyakorlatban alkalmazott szabályozók többsége hosszirányú szabályozó. 

6.1. Szabályozó transzformátorok sugaras elosztóhálózatban 

Ha a sugaras hálózat szerkezetét szem előtt tartjuk, akkor közvetlenül belátható, hogy egy beépített hossz-

szabályozó transzformátor az összes utánakapcsolt fogyasztó feszültségét a szabályozás határain belül 

módosítani tudja. Belátható az is, hogy sugaras hálózatban a feszültség keresztirányú szabályozása semmi 

előnnyel sem jár, ezért sugaras hálózatoknál a továbbiakban kizárólag a feszültség abszolút értékének 

szabályozását, azaz a hosszirányú szabályozást tárgyaljuk. 

A sugaras hálózatba beépített szabályozó transzformátor kétféle üzemállapotot tarthat fenn: 

1. állandó feszültséget tarthat a transzformátor fogyasztói oldalán, függetlenítve ezt a transzformátor tápoldali 

gyűjtősínének feszültségingadozásaitól 

2. a fogyasztók feszültségét tartja a terhelési viszonyoktól függetlenül a névleges feszültségen, illetve a 

tolerancián belül 

A gyakorlatban a második üzemállapotot szokták választani, mert a fogyasztók, és nem a gyűjtősín feszültségét 

fontos állandó értéken tartani. 

Ha egy ilyen szabályozást meg akarunk valósítani, mindenekelőtt tudnunk kell, hogy a sugaras hálózat szóban 

forgó ágán milyen a feszültségesések eloszlása a különböző lehetséges terhelések (téli nap, munkaszüneti nap, 

stb.) esetén. Az 5-9. ábra - 5-11. ábra egy városi sugaras hálózat egy ágán mutatják a feszültségesést erősen 

terhelt és mérsékelten terhelt állapotban. A szabályozás szempontjából két fogyasztónak van kitüntetett szerepe: 

a szabályozó transzformátor utáni legelső fogyasztónak és a vezetékág végén lévő utolsó fogyasztónak. A 

szabályozás során ugyanis azt kell elérnünk, hogy a legelső fogyasztó a feszültségskálán felfelé, az utolsó 
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fogyasztó a feszültségskálán lefelé ne lépjen ki a tűrési sávból; a közbenső fogyasztók pedig lehetőleg a 

névleges feszültséghez közeli feszültségszinten legyenek. Az ábrákon látható feszültségprofilokat – minthogy a 

hálózati ág különböző részein különbözők a feszültségszintek – közös feszültségalapra redukálva szokás 

ábrázolni. A továbbiakban szereplő feszültségeket és feszültségeséseket viszonylagos egységben kell érteni. 

 

5-9. ábra: sugaras hálózat 

 

5-10. ábra: feszültségeloszlás sugaras hálózaton nagy terhelések esetén. Feszültségesések a tápvezetéken (a), az 

elosztó vezetéken (b), a transzformátorokon (c), a szekunder vezetékeken (d), a fogyasztói belső vezetékeken (e) 

 

5-11. ábra: feszültségeloszlás sugaras hálózaton kis terhelések esetén. Feszültségesések a tápvezetéken (a), az 

elosztó vezetéken (b), a transzformátorokon (c), a szekunder vezetékeken (d), a fogyasztói belső vezetékeken (e) 

A szabályozás megtervezéséhez – vagyis a szabályozó transzformátor szabályozási határainak megállapításához 

– mindenekelőtt a legerősebben terhelt üzemállapotra és a legkevésbé terhelt üzemállapotra vonatkozó 

feszültségprofilokra van szükség. Mindkét üzemállapotban van bizonyos feszültségkülönbség a legelső és 

legutolsó fogyasztó feszültsége között, és ezt a különbséget a feszültségesés szórásának nevezhetjük. A 

szabályozás célja éppen az, hogy a szórás a megengedett százalékos tűrés határain belül maradjon. Annak 

érdekében, hogy a biztonság oldalán álljunk, a legelső fogyasztó feszültségének a legelső fogyasztó saját 

transzformátora primer oldali feszültségét tekintjük. Ilyen módon ugyanis a legelső fogyasztó még akkor sem 

kap túl nagy feszültséget, ha a szóban forgó első elosztó transzformátor primer oldalon a megengedett 

maximális feszültséget kapja. A vezetékág mentén utolsó helyet elfoglaló fogyasztó, illetve elosztó 

transzformátor szempontjából a feszültségszórás alsó határának a betartása a nehezebb feladat. A megengedett 

feszültségtűrés sávjából lefelé sem szabad kilépni, sőt valamelyes biztonsági sávot is kell tartani, ezért pl. 5% 

megengedett feszültségingadozásnál úgy szoktak számolni, hogy az utolsó fogyasztónál ebből az 5%-ból csak 

4%-ot használnak ki. 

Ha ezeknek a szempontoknak szem előtt tartásával akarjuk egy vezetékág fogyasztóinak feszültségét 

szabályozni, akkor a szabályozást meg lehet oldani például úgy, hogy az első fogyasztón, illetve az első elosztó 

transzformátor primer kapcsán állandóan a megengedett maximális üzemfeszültséget tartjuk fenn. Így biztosan 

elérjük, hogy az utolsó fogyasztó sem kap a megengedett legkisebb feszültségnél kisebb feszültséget. A 

szabályozás ilyen módjánál viszony kis terhelések esetén a fogyasztók túlnyomó többsége a névlegesnél 

nagyobb feszültségszinten lesz. Ez az állapot – bár a tűréseket nem lépi túl – nem kívánatos, mert a legtöbb 

fogyasztói berendezés a tűrésen belüli feszültségcsökkenést kevesebb kárral viseli, mint a tűrésen belüli, de a 

névlegesnél nagyobb feszültséget. Éppen ezért célszerűbb, ha a szabályozást úgy végezzük, hogy a szabályozó 

transzformátor ne a legelső elosztó transzformátor kapcsán, hanem egy távolabbi fogyasztó, illetve 

transzformátor kapcsán, például valahol a vezetékág terhelési középpontján tartson állandó feszültséget éspedig 

úgy, hogy a feszültség az átlagos feszültségesésnek megfelelő legyen. Ilyen módon ugyanis a fogyasztók erős 

terhelés idején is megkapják a tűrésen belüli feszültséget, és ugyanakkor alig terhelt vezeték esetében sem 

közelítik meg a feszültségtűrés felső határát. 
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A szabályozás további nehézsége abban rejlik, hogy annak a gyűjtősínnek a feszültsége is ingadozik, amiről a 

szabályozó transzformátort táplálják. Érthető módon a gyűjtősín feszültsége is a nagyobb terhelés idején 

csökken, és a kisebb terhelések idején emelkedik. Más szavakkal: a szabályozó transzformátornak nemcsak a 

vezetékág feszültségváltozásait kell kompenzálnia, hanem a gyűjtősín feszültségváltozásait is. 

Az 5-9. ábra a középfeszültségű gyűjtősín nagy terhelési időszakban mérhető feszültségét USn-nel, a kis terhelésű 

időszakban mérhető feszültségét USk-val jelöljük, a kisfeszültségű tápvezeték feszültsége a szabályozó 

transzformátornál nagy, illetve kis terhelési periódusban U’Sn, illetve U’Sk, viszonylagos egységben. A nagy 

terhelési időszakban USn kis érték, viszont ekkor U’Sn-et nagy értéken kell tartani, így felfelé kell szabályozni, 

ΔUfel értékkel (5-10. ábra). A kis terhelési időszakban USk megemelkedett, ugyanakkor U’Sk-t kis értéken kell 

tartani, így lefelé kell szabályozni ΔUle értékkel (5-11. ábra). A két szélső helyzet között összesen 

 

értéket szükséges szabályozni. Ezt a szabályozási igényt egy ±ΔU, összesen 2ΔU szabályozási intervallumú 

szabályozóval lehet megoldani. 

Mivel 

 

és 

 

 

ahol ΔUS a gyűjtősín feszültségének ingadozása, ΔU’S a tápoldali feszültség ingadozása. A transzformátor 

szabályozási határát úgy választottuk meg, hogy a szabályozó képessége mind pozitív, mind negatív 

tartományban ki legyen használva. 

6.2. Soros feszültségszabályozó eszközök 

Több, egymáshoz működésben hasonló eszközt ismertetünk röviden az alábbi pontban. Közös bennük, hogy a 

hálózati feszültséget egy soros komponens beiktatásával változtatják meg, ez látható az 5-12. ábra is. 

 

5-12. ábra: soros feszültségszabályozás hatása 

Az egyik ilyen lehetőség a soros feszültségszabályozó transzformátor alkalmazása. Ennél a megoldásnál a 

sugaras elosztóhálózat adott leágazásának első szakaszán egy söntágon alakítjuk ki a primer tekercset, a hálózat 

végén pedig egy sorosan beépített szekunder tekerccsel végezzük el a szabályozást. A két pont közötti 

kapcsolatot gyakran közbülső egyenáramú kör egészíti ki. A megoldás előnye, hogy a vezeték hátsó 

szakaszának feszültségét növeli, ugyanakkor az ehhez szükséges energiát a vezeték első szakaszából nyeri az 

eszköz, ami ott feszültségcsökkenéssel fog járni. Magyarországon a soros feszültségszabályozó 

transzformátorokat a TITÁSZ és a DÉMÁSZ hálózatán alkalmazzák elterjedten. 

Igen hasonló módon végzi a szabályozást a leggyakrabban DVR (Dynamic Voltage Restorer) néven hivatkozott 

eszköz is, mely valamilyen energiaforrás segítségével indukálja a hálózatba a soros feszültségszabályozáshoz 

szükséges komponenst. A DVR felépítése látható az 5-13. ábra. 
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5-13. ábra: soros feszültségszabályozó 

6.3. FACTS eszközök 

A FACTS (Flexible AC Transmission System) betűszó villamos energetikában használt eszközök egész sorát 

takarja, melyek a rendszer szabályozásának nagyfokú javítását eredményezték. Általánosságban elmondható, 

hogy teljesítményelektronika segítségével avatkoznak be a hálózati üzembe, például feszültség-, vagy 

meddőteljesítmény-szabályozás érdekében. NAF/KÖF transzformátoroknál alkalmazott FACTS megoldás, 

amikor a transzformátor szekunder (KÖF) tekercsének megcsapolását nem a megcsapolás tényleges állításával 

szabályozzák, hanem ellenparallel tirisztorpárral jelölik ki az áramutat a használni kívánt megcsapoláson 

keresztül. A tirisztorok alkalmazásának előnye, hogy igen gyors átkapcsolást tudunk végrehajtani. A 

mechanikus megoldáshoz hasonlóan itt is rövidzár lép fel, ha egyszerre két megcsapolás is be van kapcsolva; 

ekkor viszonylag nagy köráram indul meg az ágakban, ami ugyanakkor pozitív hatással is van, hiszen kioltja a 

kikapcsolni kívánt tirisztorpár áramát. 

7. Szakirodalom 

[1] Dán András, Tersztyánszky Tibor, Varjú György: Villamosenergia-minőség, Invest Marketing Bt., Budapest 

[2] Faludi Andor, Szabó László: A VER üzeme és irányítása, egyetemi jegyzet 
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6. fejezet - Meddőkompenzálás kis- és 
középfeszültségű hálózatokon 

1. Bevezetés 

A villamos energia termelése, átvitele, elosztása és felhasználása szinte kizárólag váltakozó áramú, háromfázisú 

rendszerben történik. Ez alól csak a nagytávolságú, nagyfeszültségű egyenáramú átvitel (HVDC) és a kis 

teljesítményű egyedi fogyasztók képeznek kivételt. Különleges, nem háromfázisú nagy fogyasztót jelentenek a 

váltakozó áramú villamos nagyvasutak is. A háromfázisú rendszer mellett szól mindenekelőtt az, hogy a térben 

120 fokos irányokban elhelyezkedő, három tekercsből álló viszonylag egyszerű rendszerben – forgó mágneses 

mező hatására létrehozható az időben 120 fokkal eltolt háromfázisú elektromotoros-erő rendszer (szinkron 

generátor) – az időben 120 fokkal eltolt fázisáramok forgó mágneses mezőt eredményeznek, ami az egyszerű 

(aszinkron) motor alapja. 

A háromfázisú rendszer előnyei teljes mértékben akkor jelentkeznek, ha a rendszer szimmetrikus. Ilyen előny az 

átvitelnél például az, hogy nem kell visszavezetés (negyedik, ún. nullavezető), illetve ha van visszavezető 

(földelt csillagpontú rendszereknél ilyen visszavezetőnek tekinthető a föld is), abban nem folyik áram és ezért 

veszteség sem keletkezik. További előny az időben (pillanatértékben is) állandó teljesítmény. A fenti előnyök 

kihasználására arra törekednek, hogy maga az energiarendszer és annak terhelése is gyakorlatilag szimmetrikus 

legyen. 

Egy ilyen ideális energiarendszerben tehát elmondhatnánk, hogy a hálózati feszültség szimmetrikus, 

amplitúdóját tekintve állandó, valamint a hálózat minden pontján megegyező, állandó (50 Hz-es) frekvenciájú. 

Emellett szempont lenne, hogy a teljesítménytényező minden fogyasztó esetén 1 legyen, ezzel minimalizálva a 

meddőáramlásokat. Egy ilyen rendszer a fogyasztók szempontjából kettős előnnyel bírna: egyrészt a 

fogyasztókat optimumra tudnánk méretezni, másrészt a fogyasztók egymásra gyakorolt kölcsönhatása 

megszűnne. 

Ezzel szemben tudjuk, hogy a világban működő energiarendszerek nem „tökéletesek”, azaz az előbb felsorolt 

feltételek nem feltétlenül teljesülnek minden időpillanatban. Ennél fogva feszültségre, frekvenciára és más 

feszültségminőségi jellemzőkre tolerancia sávokat tudunk meghatározni, és ezek teljesülését tudjuk előírni. 

Ezeket a toleranciasávokat (feszültségtartás, aszimmetria, harmonikus torzítás, frekvencia, stb.) a közcélú 

elosztóhálózatok számára az MSZ EN 50160-as szabvány tartalmazza. Ezen paraméterek mellett a való 

energiarendszerekben nem teljesül a cosφ=1 feltétel sem, a fogyasztók valamilyen 1-től eltérő 

teljesítménytényezővel vételeznek a hálózatból, így meddőfogyasztásuk is van. 

Ezt a meddőigényt az esetek döntő többségében nem a fogyasztók állítják elő, hanem a villamosenergia-

rendszer egyéb elemei (erőművek, meddőkompenzátorok, stb.) termelik meg. Ezek közül jelen munkában az 

erőművi meddőkompenzálással nem foglalkozunk, részletes tárgyalásra a „hagyományos” meddőkompenzálás 

kerül. 

A meddőteljesítmény kompenzáció egy lehetséges csoportosítása a kompenzálás célja szempontjából: 

1. Fogyasztói meddőkompenzáció 

2. hálózati meddőkompenzáció 

Természetesen a meddőkompenzáláson kívül más lehetőségek is rendelkezésünkre állnak a kompenzálásra. Két, 

gyakrabban alkalmazott, eljárás ezek közül a zárlati teljesítmény növelése, illetve motorok esetén a lágyindító 

használata. Utóbbi a motorok indításakor fellépő nagy áramfelvételt hivatott csökkenteni, mely az egyik 

legjellemzőbb meddőkompenzálást igénylő jelenség. Ide sorolható még az ívkemencék működése, a hengerművi 

hajtások, a csévélők, a fűrésztelepek, különböző hegesztő technológiák, stb.. Egy ilyen technológia hatásos és 

meddő teljesítményfelvétele látható a 6-1. ábra. Jól megfigyelhető a meddőteljesítmény igen széles határok 

közötti ingadozása, mely ráadásul időben közel sem állandó, hiszen azt a technológia határozza meg. 
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6-1. ábra: kompenzálandó fogyasztó hatásos és meddő teljesítményfelvétele 

Egy ilyen teljesítményfelvételű fogyasztó meddőkompenzálása az alábbi igényeket támasztja egy 

kompenzátorral szemben: 

1. késleltetés nélküli üzem: tekintve, hogy a meddőfelvétel akár a másodperc törtrésze alatt is változhat, a túl 

nagy késleltetés nagyban csökkenti a kompenzálás eredményességét 

2. állandó feszültség tartása: a hálózati feszültség ingadozása egyrészt befolyással van a fogyasztó üzemére, 

másrészt flickert is okozhat, melyek megelőzése mindenképpen cél kell, hogy legyen 

3. fázisonkénti függetlenség: bizonyos háromfázisú fogyasztók (pl. ívkemence) meddőigénye fázisonként eltérő 

lehet, sőt, eltérően változhat, így a meddőkompenzálásnál törekedni kell arra, hogy fázisonként függetlenül 

tudjunk kompenzálni 

4. nem termel harmonikust: mint azt a későbbiekben látni fogjuk, a meddőkompenzátorok egy része 

teljesítményelektronikával rendelkezik, melyek alacsony harmonikus kibocsátása fontos szempont 

A továbbiakban egyenként vizsgáljuk meg a különböző feladatokra tervezett meddőkompenzátorok működését. 

2.  Teljesítménytényező javítás 

Ahogy azt a fejezet bevezetőjében is említettük, a villamosenergia-rendszer üzemeltetése szempontjából 

kívánatos lenne, ha minden fogyasztó kizárólag hatásos teljesítményt venne fel a hálózatból, azaz 

teljesítménytényezője 1 lenne. A valóságban ezzel szemben a fogyasztók nagy része meddőteljesítményt is vesz 

fel, azaz teljesítménytényezőjük 1 alatti (és induktív). Ábrázoljon egy ilyen fogyasztót, valamint hozzá tartozó 

meddőkompenzátort a 6-2. ábra. A fogyasztót egyrészt az általa felvett IF árammal, másrészt YF=GF+jBF 

admittanciájával jellemezzük. A meddőkompenzátor admittanciája jBγ, és közös gyűjtősínre csatlakozik a 

fogyasztóval. A gyűjtősín feszültségét jelöljük U-val, a fogyasztó és a meddőkompenzátor által együttesen 

felvett áramot pedig IS-sel. 
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6-2. ábra: meddőkompenzálás a teljesítménytényező javítása céljából 

IF áramra az alábbi egyenletek írhatók fel: 

 

A fogyasztó SF látszólagos teljesítményfelvétele: 

 

Ábrázoljuk vektorábrán a kiindulási helyzetre (a kompenzátor kikapcsolt állapotára jellemző) vektorábrát (6-3. 

ábra). Ebben az esetben a hálózatból felvett áram megegyezik a fogyasztó által felvett árammal, azaz: 

 

 

6-3. ábra: vektorábra kikapcsolt kompenzátor esetén 

Amennyiben a kompenzátort bekapcsoljuk, egy új áramtag fog belépni az összefüggésbe, ahogy ez a 6-4. ábra is 

látható. A kompenzátor által felvett Iγ áram kapacitív jellegű lesz, azaz a vektorábrán IF meddő komponenséhez 

képest ellentétes irányba fog mutatni. 

 

6-4. ábra: vektorábra bekapcsolt kompenzátor esetén 
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Válasszuk meg úgy Iγ áramot, hogy annak abszolutértéke megegyezzen IF áram meddőkomponensével. Az előbb 

felírt egyenletek ekkor az alábbiak szerint módosulnak: 

 

A kompenzátor teljesítményfelvétele: 

 

azaz 

 

Ezt az esetet (amikor a kompenzátor meddőteljesítménye abszolútértékben megegyezik a fogyasztó 

meddőteljesítményével) teljes kompenzálásnak hívjuk. Ilyenkor a fogyasztó teljesítménytényezője a hálózat 

felől nézve 1-nek látszik, azaz tisztán hatásos fogyasztóként viselkedik. Természetesen nem minden esetben 

kompenzálunk tisztán hatásos teljesítményre (az sokszor gazdaságilag nem is racionális megoldás), hanem 

megelégszünk a teljesítménytényező kisebb-nagyobb javításával; ezt az esetet hívjuk részleges kompenzálásnak. 

Matematikailag kifejezve: 

 

3. Feszültségszabályozás 

A meddőkompenzálás másik lehetséges felhasználási köre a feszültségszabályozás. Ezzel a témával, elméleti 

hátterével részletesen foglalkozik a Feszültségszabályozás nagy-, közép- és kisfeszültségű hálózatokon. fejezet, 

itt a meddőkompenzátor hatásának mechanizmusát kívánjuk elsősorban bemutatni. 

A vizsgált egyszerű kapcsolás az előző ponthoz hasonló, a 6-5. ábra látható. 

 

6-5. ábra: meddőkompenzálás feszültségszabályozás céljából 

A fogyasztót egyrészt az általa felvett IF árammal, másrészt YF=GF+jBF admittanciájával jellemezzük. A 

meddőkompenzátor admittanciája jBγ, és közös gyűjtősínre csatlakozik a fogyasztóval. A gyűjtősín feszültségét 

jelöljük U-val, a fogyasztó és a meddőkompenzátor által együttesen felvett áramot pedig IS-sel. A gyűjtősín 

„mögött” található átviteli út impedanciája ZS=RS+jXS, a mögöttes hálózat tápponti feszültsége pedig E. Ezen az 

átviteli úton feszültség is esik, ennek nagyságát az átfolyó IS áram és a ZS impedancia szorzata adja. 

Írjuk fel az alábbi egyenleteket: 
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azaz a feszültségesést felbontjuk hossz- és keresztirányú komponensre. 

Legyen 

 

azaz a mögöttes hálózat tápponti feszültségének nagysága egyezzen meg a gyűjtősín feszültségével (állandó 

feszültségre szabályozás). 

 

 

A 6-6. ábra jelöléseit használva: 

 

 

6-6. ábra: feszültség- és áramviszonyok a kompenzátor bekapcsolása nélkül 

Ha bekapcsoljuk a kondenzátort, a Teljesítménytényező javítás fejezetben látotthoz hasonlóan egy új 

áramvektort kell felvennünk Iγ jelöléssel, IF meddő komponensével ellentétes iránnyal. Ez az áram a fogyasztó 

áramához hasonlóan befolyásolni fogja a ZS impedancián eső feszültséget. Ha kellően nagyra választjuk Iγ-t, IS 

áram a vektorábrán az első térnegyedbe kerül, ahogy az a 6-7. ábra is látható. Megfigyelhetjük, hogy a 

hálózatból felvett hatásos teljesítmény nagysága nem változik, a kompenzátor pedig tisztán meddő 

áramfelvétellel bír. Ennek a két komponensnek az eredményeként sikerül a gyűjtősín feszültségét a mögöttes 

táphálózat feszültségével azonos nagyságon tartani. 

 

 

 

6-7. ábra: feszültség- és áramviszonyok a kompenzátor bekapcsolása után, állandó feszültségre szabályozva 
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Tegyük fel, hogy ugyanennek a kompenzátornak a feszültségtartás mellett feladata lenne az is, hogy cosφ=1 

teljesítménytényezőre szabályozzon. Ez esetben csak hatásos teljesítményfelvétel lehetne, azaz: 

 

valamint 

 

Az egyenletekből megállapítható, hogy a feszültségváltozás nem függvénye a fogyasztói meddőteljesítmény 

változásának. Ebből következően a pillanatnyi feszültségtartás, valamint a meddőkompenzáció egyazon 

kompenzátorral nem teljesíthető. Ugyanakkor mindkét célt jó közelítéssel tudjuk tartani, azaz U≈állandó és 

cosφ≈állandó elérhető, mint szabályozási cél. A következőkben vizsgáljuk meg az ezen feltéteknek megfelelő 

szabályozási karakterisztikát. 

4. Feszültségszabályozási karakterisztikák 

4.1. A hálózat karakterisztikája 

Vizsgáljuk meg először azt, milyen U-Q karakterisztikával rendelkezik a hálózat kompenzátor nélkül. Induljunk 

ki az alábbi egyenletből: 

 

ahol Sz a hálózat zárlati teljesítménye. 

Feltéve, hogy E≈U 

 

 

 

Ezt visszahelyettesítve a kiindulási egyenletbe 

 

Elvégezve a szorzást 

 

Kifejezve a hosszirányú komponenst 

 

A hálózati viszonyokról feltételezzük, hogy R/X<<1 

 

Ebből következően 

 



 Meddőkompenzálás kis- és 

középfeszültségű hálózatokon 
 

 46  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Tehát a hosszirányú feszültségesés megváltozásának nagyságát jó közelítéssel a fogyasztó meddőteljesítmény 

felvételének változása befolyásolja. 

Alkalmazzuk az alábbi közelítést: 

 

Ebbe visszahelyettesítve 

 

A végeredményként kapott hálózati karakterisztikát a 6-8. ábra mutatja. 

 

6-8. ábra: hálózati karakterisztika 

4.2. A kompenzátor karakterisztikája 

Ebben a fejezetben két különböző típusú kompenzátor karakterisztika kerül ismertetésre diagramok 

segítségével. 

Induktív terhelés és induktív kompenzátor együttműködését mutatja a 6-9. ábra. A fogyasztó meddőfelvételét 

QF, a kompenzátor meddőfelvételét Qγ jelöli, ezen kettő összege QS, a hálózat felől áramló meddőteljesítmény. 

Az ábrán látható, hogy célunk QS állandó értéken tartása Qγ változtatásával. 
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6-9. ábra: induktív terhelés és induktív kompenzátor 

Nem kívánjuk ugyanakkor a teljes működési tartományt szabályozni, a hálózat számára engedélyezünk ΔUmeg 

nagyságú feszültségesést. Eddig a pontig QS nagysága növekedni fog, hiszen a kompenzátorunk állandó Qγ 

meddőteljesítményt vesz fel. A pont elérésekor a szabályozó működésbe lép, és QF további növekedésével 

összhangban csökkenti Qγ-t, ezzel elérve, hogy QS konstans maradhasson, azaz ne jöjjön létre további 

feszültségesés a hálózaton. Amennyiben QF tovább nőne, a kompenzátor már nem lenne képes ellátni feladatát, 

így a feszültség karakterisztikája újra letörne. 

Induktív terhelés és kapacitív kompenzátor együttműködését mutatja a 6-10. ábra. A megoldás nagyban hasonlít 

az előzőhöz, a fő különbséget az adja, hogy nem induktív, hanem kapacitív kompenzátorral dolgozunk, azaz 

nem a meddőfelvétel változtatásával tartjuk állandó szinten QS-t, hanem meddőt adunk a hálózatba, hogy ezt a 

feladatot ellássuk. 
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6-10. ábra: induktív terhelés és kapacitív kompenzátor 

A karakterisztikákról leolvasható, hogy QF növekedésével összhangban a kompenzátor által leadott Qγ is nőni 

fog, így a hálózat szempontjából az egység úgy tűnhet, mintha állandó QS meddőteljesítmény felvétellel bírna. 

Amikor elérjük a kompenzátor határát, QS meddőfelvétel nőni kezd, ez pedig a feszültség karakterisztika 

letörését vonja maga után. 

Fontos megemlítenünk, hogy az egyes szabályozott szakaszok kiválasztása természetesen eltérhet az ábrákon 

bemutatott megoldásoktól, ez pusztán a szabályozó beállításától függ. 

4.3. Fogyasztói kompenzálás, mint feszültségszabályozó 

Az előzőek szerint egy kompenzátor szabályozási karakterisztikájának három fő jellemzőjét határozhatjuk meg: 

1. a Qγ=0 értékhez tartozó kezdeti feszültség (Uk) értéke 

2. a névleges, illetve a maximális meddőteljesítmény (Qγn, Qγmax) 

3. a karakterisztika differenciális meredeksége: Kγ=ΔQγ/ΔU 

Ha a kompenzátor karakterisztikája Qγ<Qγmax-ig lineáris, akkor felírható 

 

Ideális kompenzátornál a feszültség a meddőteljesítmény felvételtől független lenne, azaz 

 

A valóságban Kγ jellemző értéke 20-100 v.e.. Minél nagyobb ez az érték, annál jobban csökken a munkapont 

stabilitása. 

Tegyük fel az alábbiakat: 
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és szimmetrikus üzem áll fenn. Ekkor érvényesek a korábban már levezetett összefüggések: 

 

 

A terhelési karakterisztika érzékenységét az alábbiak szerint határozhatjuk meg: 

 

amiből következik, hogy a zárlati teljesítmény növelésével a karakterisztika meredeksége is nő. 

Ezen egyenletek alapján felrajzolhatók a 6-11. ábra látható karakterisztikák. 

 

6-11. ábra: a hálózat és a kompenzátor linearizált karakterisztikája 

A csak terhelés esetén, kompenzátor nélkül felírható karakterisztika, azaz 

 

a kompenzátor beavatkozása esetén az alábbiak szerint alakul: 

 

mivel QS=Qγ+QF, és 

 

Térjünk át viszonylagos egységekre: 

 

 

Átalakítva 

 

majd további lépésekben 
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Sz-vel egyszerűsítve 

 

Amennyiben Qγ<Qγmax (azaz még a karakterisztika lineáris szakaszán vagyunk), kettős hatást tapasztalunk. 

Egyrészt megváltozott az üresjárási feszültség a tápponton, másrészt megváltozott a feszültségérzékenységi 

tényező: 

 

Illusztrációként tekintsük a következő számpéldát. 

Hálózatunk zárlati teljesítménye Sz=25 v.e., a tápponti feszültség E=1 v.e., a kompenzátor meddőteljesítménye 

Qγ=10 MVA, meredeksége pedig Kγ=100 v.e.. Ebben az esetben az érzékenység a kompenzátor nélkül: 

 

A kompenzátor beiktatásával: 

 

Meghatározható a kompenzátor meddőteljesítménye is a fogyasztói meddő függvényében: 

 

Ha E=Uk 

 

Az előző számadatok felhasználásával ez -0,8 v.e., vagyis -8 Mvar meddőteljesítményt jelent. Ezen 

eredményeket ábrázolja a 6-12. ábra. 
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6-12. ábra: kompenzátor hatása a feszültség karakterisztikára 

5. Meddőkompenzátorok 

5.1. Tirisztorral vezérelt kondenzátor 

A tirisztorral vezérelt fojtó (TCR – Thyristor Controlled Reactor 6-13. ábra) nem más, mint egy ellenparallel 

kapcsolt tirisztorpárral sorosan kötött légmagos fojtótekercs. A tirisztorpár gyújtásszögének (αg) változtatásával 

tudjuk megszabni, hogy mennyi időn keresztül folyjon áram a fojtótekercsen (6-14. ábra). A gyújtási szög 

elvben 90 és 180° között változhat, ennek nemlineáris függvénye az áram időfüggvénye alatti terület. A TCR 

elrendezését, valamint feszültség- és áramdiagramját két különböző vezetési szögre a 6-13. ábra mutatja. 

 

6-13. ábra: tirisztorral vezérelt fojtó 
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6-14. ábra: az áram nagysága a vezetési szög függvényében 

A TCR kapcsolásnak viszonylag nagy a harmonikus kibocsátása, ezt mutatja a 6-15. ábra. Harmonikustermelés 

szempontjából a 3. harmonikus a legnagyobb, 10% körüli, ezt követi az 5. (5%), majd a 7. (2%). Ezek közül a 3. 

harmonikus kiszűrése viszonylag egyszerűen megoldható. 

A kompenzátor és a hálózat közös karakterisztikája a 6-16. ábra követhető nyomon, a vezetési szög 

függvényében. 

 

6-15. ábra: harmonikus áramok kibocsátása a gyújtási szög függvényében 

 

6-16. ábra: hálózati és kompenzátor karakterisztika a vezetési szög függvényében 

A TCR berendezésekkel problémák is lehetnek. Ezek közül a leggyakoribb a kimaradó gyújtás – az egyik 

tirisztor nem gyújt be, nagy áram alakul ki rajta. Légmagos fojtó esetén ez nem fog problémát okozni (feltéve, 

hogy a tirisztort a hibás gyújtásra méreteztük), viszont vasmagos fojtó esetén gondot jelent, hiszen változik az 

induktivitása, melynek következtében létrejöhetett egy harmonikus rezonancia, mely túláramokat, védelmi 

kapcsolásokat jelez. Rövidzárlat és azt követő feszültség visszatérés akár többszörös túláramot is eredményezhet 

a tirisztoron, de ezt már egy jól méretezett védelemnek hárítania kell. Ezen hibákat ábrázolja a 6-17. ábra. 
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6-17. ábra: hibás gyújtás, és hálózati rövidzárlat hatása 

5.2. Tirisztorral vezérelt fojtó és párhuzamosan kapcsolt 
kondenzátortelep 

A TCR kapcsolás egy változata, amikor a fojtóval párhuzamosan kapcsolunk egy kondenzátortelepet. Ez a 

kapcsolás a 6-16. ábra képest a 6-18. ábra láthatóra módosítja a szabályozási karakterisztikát. 

 

6-18. ábra: tirisztorral vezérelt fojtó és párhuzamosan kapcsolt kondenzátortelep 

5.3. Tirisztorral kapcsolt kondenzátor 

A tirisztorral kapcsolt kondenzátor (TSC – Thyristor swithced Capacitor, 6-19. ábra) kapcsolása nagyban 

hasonlít a TCR-hez, azonban itt nem fojtótekercs, hanem kondenzátortelep van az antiparallel tirisztorpárral 

sorosan kapcsolva. Ha tisztán kapacitív lenne az áramkör, akkor az áramnullátmenet (kapcsolás időpillanata) 

feszültségmaximumhoz esne. Ebben az esetben olyan, mintha kvázi egy egyenfeszültségű forrást kapcsoltunk 

volna rá, ami nagy lengéssel fog csillapodni, melynek frekvenciáját a sajátfrekvencia adja, harmonikusokat 

termel. 

 

6-19. ábra: tirisztorral kapcsolt kondenzátor 

A TSC-t az 1980-as években a svédek (Asea – TYCAP) dobták először piacra, elsősorban nagy teljesítményű, 

gyorsan változó induktív meddőigények kompenzálására. A TSC lassú egy tirisztoros fojtóhoz képest, ennek 

oka abból ered, hogy félperiódus vezetés után a kikapcsolt kondenzátor feszültsége ellentétes lesz a bekapcsolási 

feszültséggel. Ennek megfelelően nem lehet akármikor visszakapcsolni. Emiatt szükségessé válik egy 
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kapcsolás-figyelő egység beiktatása. Ha hosszú ideig nincs bekapcsolva az eszköz, akkor a kisülés is elindul, 

ezért feszültségen is kell tartanunk. Szabályozott fojtóval egyenlő gyorsaságú szabályozáshoz a kondenzátorok 

számának (és így teljesítményének) megduplázása lenne szükséges. Az egyes elemek igénybevétele kizárólag 

alapharmonikus áramok esetén a befolyó áram nagyságából határozható meg, ez látható a 6-20. ábra. 

 

6-20. ábra: áramigénybevétel a harmonikus rendszám függvényében 

A h tényező meghatározza, hogy az egyes elemek mennyire vannak ráhangolva az alapharmonikusra. Minél 

közelebb leszünk az alapharmonikushoz, annál jobban növekszik az igénybevétel, az elemekre jutó 

részfeszültségek nőnek (kondenzátor terhelhetőségi határai jellemzően 1,1·Un és 1,3·In). Hibás TSC üzem azért 

veszélyes, mert az induktivitásokkal szemben a kondenzátorok már a legkisebb gyújtóimpulzus hatására is 

szinte azonnal begyújtanak. Ilyen kis gyújtóimpulzus akár EMC szempontjából rosszul méretezett hálózaton is 

előfordulhat beindukálás hatására. Ez a TSC áramkörében azt eredményezi, hogy a kondenzátor áttöltődik 

ellentétes feszültségre. A tranziens áram a nullátmenetnél ki fog aludni, hiszen gyújtóimpulzusa nincs, a 

kondenzátor feszültsége viszont meg fog maradni. Többek között ezt a jelenséget is illusztrálja a 6-21. ábra. 

 

6-21. ábra: tirisztorral kapcsolt kondenzátor üzeme 

5.4. Telítődő fojtótekercs 

A telítődő fojtótekercs egyike a legkorábbi meddőkompenzátoroknak (az 1950-es években, Angliában 

szabadalmaztatták a megoldást), ugyanakkor mára gyakorlatilag eltűnt minden alkalmazásból. Felépítését 

tekintve nem más, mint egy előmágnesezett tekercs, melynek telítési szakasza szabályozható, így hozva létre a 

6-22. ábra látható karakterisztikát. A vasmagos kialakítás egyik eredménye, hogy igen nagy a harmonikus 

kibocsátása. Emellett működése is nagy zajjal zár, így az eszköz létjogosultságát a tirisztorok megjelenése 

megszűntette. 
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6-22. ábra: telítődő fojtó karakterisztikája 

5.5. Tranziensek követése a karakterisztikákon 

A meddőkompenzálási feladatokat statikus és tranziens üzemben egyaránt el kell tudni látnia a 

kompenzátoroknak, így fontos azt is megvizsgálnunk, hogyan viselkednek ezek az eszközök a hálózati 

tranziensek során. Jelen helyen két tranziens eseményt választottunk ki példaként: 

1. zárlat következik be a hálózaton (6-23. ábra) 

2. terhelésledobás következik be a hálózaton (6-24. ábra) 

Mindkét esetben kétirányú (kapacitív és induktív) kompenzálásra képes kompenzátort feltételezünk. 

A 6-23. ábra követve az eseményeket, zárlat előtt a két karakterisztika metszéspontját a jelöli. A zárlat 

bekövetkeztekor a feszültség csökkenni fog, mégpedig az a munkaponton és az origón átmenő egyenes mentén 

mozogva, eljutva b pontig. B nem stabil munkapont, hiszen a kompenzátor karakterisztikának nincs 

metszéspontja itt a hálózati karakterisztikával, ezért egészen c1 munkapontig fogunk eljutni. A szabályozást 

ekkor módosítani kell, hogy a munkapont a telítési tartományon legyen, így c2 lesz a végső munkapont. 

 

6-23. ábra: tranziensek követése zárlat során 

A 6-24. ábra jelölései szerint a kiindulási stabil munkapontunk ismét a. A hálózaton bekövetkező 

terhelésledobás feszültségnövekedéssel fog járni, ami a hálózati karakterisztika felfelé tolódását eredményezi. A 

munkapont ismét az origón keresztül húzott egyenes mentén mozog b munkapontba, majd a stabil munkapontot 

keresve eljutunk c1 munkapontba. Hasonlóan az előzőekhez, ezúttal is a szabályozásba való beavatkozás juttat el 

minket a végső, c2 munkapontba. 
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6-24. ábra: tranziensek követése terhelés ledobás során 

6. Szakirodalom 

[1] Dán András, Tersztyánszky Tibor, Varjú György: Villamosenergia-minőség, Invest Marketing Bt., Budapest 
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7. fejezet - Aszimmetria 

A jelenleg elterjedt háromfázisú váltakozó feszültségű villamos energia ellátás generátorai állandósult 

állapotban szimmetrikus átviteli és fogyasztói rendszer esetén az egész hálózaton alapharmonikus szimmetrikus 

pozitív sorrendű feszültséget biztosítanának. A feltételezett szimmetria nem garantálható, ennek következtében a 

tiszta pozitív sorrendű tápfeszültség sem. Általános értelemben az aszimmetria a pozitív sorrendtől való eltérés 

relatív értéke. Tehát az eltérés nem lehet pozitív sorrendű. Mivel sorrendi mennyiségekről beszélünk, az eltérést 

csak a negatív és a zérus sorrendű összetevők (áram és feszültség) megjelenése okozhatja. Az aszimmetria 

tényleges megjelenési formája függ a hálózat csillagpontjának földelési rendszerétől is. Közvetlenül földelt 

csillagpontú rendszerben beszélhetünk negatív sorrendű és zérus sorrendű aszimmetriáról. Hosszan földelt 

hálózatokon csak negatív sorrendű aszimmetria tud kialakulni. A jelző nélküli aszimmetria mindig az 

alapharmonikus negatív sorrendű mennyiségek által okozott aszimmetriát jelenti (ld. MSZ EN 61000-4-30). 

1. Az aszimmetria definíciója 

Amint említettük, hagyományosan az aszimmetria az alapharmonikus feszültség illetve áram negatív sorrendű 

összetevője a pozitív sorrendű összetevőre viszonyítva: 

 

ahol: X a szóban forgó mért mennyiség (feszültség vagy áram). AX lehet viszonylagos egységben vagy 

százalékban megadva. 

Az aszimmetria további komponenseivel a szabvány nem foglalkozik, azonban az egységes tárgyalás mód 

megkívánja, hogy már itt definiáljuk a korábban említett alapharmonikus zérus sorrendű aszimmetriát: 

 

Az előző összefüggésekben a pozitív, negatív, zérus sorrendű mennyiségeket a fázismennyiségekből az ismert 

szimmetrikus összetevőkre bontással kapjuk: 

 

A későbbiekben még foglalkozunk aszimmetrikus harmonikusokkal is, ennek definícióját azonban a 

harmonikusoknál adjuk meg. 

2. Mérési és kiértékelési módszerek 

A negatív sorrendű aszimmetria mérési és kiértékelési algoritmusa folyamatát tekintve megegyezik az 

alapharmonikus feszültség mérési algoritmusával. A negatív és zérus sorrendű alapharmonikus aszimmetria 

meghatározása a mért fázismennyiségekből a transzformációs mátrix alapján történik. A transzformációs mátrix 

szerint 10 periódusonként átlagolva a mért áramokat, illetve feszültségeket az összetartozó háromfázisú fazor 

mennyiségekből számítjuk a pozitív negatív és zérus sorrendű fazorokat. Ugyancsak 10 periódusonként 

számoljuk az „A” aszimmetria tényezőket, majd képezzük a szabvány szerinti 3 s és 10 perces átlagokat. 

Az MSZ EN 50160 szabvány a negatív sorrendű feszültség megengedett értékét az egy hetes mérés egymást 

folytonosan követő 10 perces átlagaiból képzett eloszlás függvény 95%-os értékéhez rendeli. Ezt az értéket P(95)-

el jelöli és nagyságát kis és középfeszültségű hálózatokon 2%-ban korlátozza. A mérés és kiértékelés folyamatát 

a 7-1. ábra ismertetjük. 
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7-1. ábra: a negatív sorrendű feszültség aszimmetria mérési és kiértékelési folyamatának magyarázó ábrája 

A 7-1. ábra példaképpen feltüntetettük a szabványnak megfelelő egy hetes mérés végeredményeképpen kapott 

10 perces AU értékek eloszlásfüggvényét. Az eloszlás függvény P(95) értéke 2%-nál kisebb, ez megfelel a 

szabvány előírásainak. Ha azonban a P(95) értékhez tartozó aszimmetria 2%-nál nagyobb, akkor a mérés alapján 

az adott helyen az aszimmetria nagyobb, mint a megengedett érték. Ugyanakkor a megfelelőnek minősülő 

mérésnél sem zárható ki, hogy a P(95) és P(100) közötti 50 db (0,005·1008) mérési eredmény olyan 10 perces 

átlagértéket adott, amelyeknél akár 5% is lehet az aszimmetria. 

Tekintettel arra, hogy a fogyasztók védelmében a rövid idejű, 2%-nál nagyobb aszimmetriát korlátozni kell, a 

nemzeti előírások erre vonatkozóan a szabványban megadottakon túlmenő megkötéseket is tartalmazhatnak. A 

magyar előírás abszolút korlátként 4%-os értéket enged meg 1 perces átlagra (a 10 perces átlag betartása 

mellett), és egyetlen 10 perces átlagra sem enged meg 3%-nál nagyobb értéket. 

A feszültség aszimmetria mérése nem egyszerű feladat. Anélkül, hogy a részletekbe mennénk, felvetjük a 

mérési pontosságot befolyásoló körülményeket: 

1. a mérőberendezés pontossági osztálya 

2. a feszültségváltók pontossági osztálya (nem KIF mérés esetén) 

Mivel a mérési hibák összeadódnak, belátható, hogy a szokásos 1%-os feszültségváltó pontosság mellett 0,1%-

os pontosságú mérőberendezéssel is illuzórikus az aszimmetria mérése, hiszen 2% aszimmetriát akár a 

feszültségváltók hibája is eredményezhet. A feszültségváltók áttételi és szöghibája, kalibráló előméréssel 

korrigálható, ez azonban költséges és hosszadalmas, mivel a feszültségváltók zérus sorrendű gerjesztését igényli 

névleges feszültségen. Szokásos még nagy pontosságú feszültségosztó alkalmazása a mérés idejére. 

3. Aszimmetria keletkezése és terjedése 

A továbbiakban a negatív sorrendű aszimmetria vizsgálatával foglalkozunk 

3.1. Keletkezés 

Az aszimmetriát a rendszer szimmetriáját megzavaró körülmények okozzák, amelyek időtartamukat tekintve 

lehetnek: 

1. átmenetiek (pl. zárlatok, szakadások a hálózatban) 

2. kvázi stacionerek (pl. vonali feszültségre csatlakozó vagy egyfázisú fogyasztó) 

3. helyileg állandóak (pl. adott geometriájú távvezeték) 

Vegyük sorba az egyes lehetőségeket jelentőségük szempontjából: 
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1. Az átmeneti jellegű aszimmetria a hálózati védelmek működésének köszönhetően olyan rövid ideig tart, hogy 

a 10 perces mérési átlagot lényegében nem befolyásolja. 

2. Kvázi-stacioner aszimmetriát okoznak a nem szimmetrikus fogyasztók és a geometriájukat tekintve nem 

szimmetrikus háromfázisú távvezeték rendszerek. 

Azért nem nevezzük állandósultnak az aszimmetriának ezt az állapotát, mert mindkét esetben adott helyen 

időben változó nagyságú és fázisú az áramok által okozott feszültségaszimmetria. 

3.1.1. Fogyasztók által okozott aszimmetria 

A fogyasztók által okozott aszimmetria mértékének számításakor tételezzük fel, hogy a fogyasztó csatlakozási 

pontjairól nézve a hálózati impedancia a szimmetrikus összetevő hálózatokban Thevenin impedanciáikkal 

helyettesíthető (a 7-2. ábraés a 7-3. ábra Z1, Z2 és Zo impedanciák) 

A 7-3. ábra vonali feszültségről táplált fogyasztó, a 7-2. ábra egyfázisú fogyasztó által okozott negatív sorrendű 

feszültség aszimmetria kialakulásának folyamatát láthatjuk. A feszültség aszimmetria viszonylagos értéke vonali 

feszültségről táplált fogyasztó esetén (Z=X közelítéssel élve) abszolút értékekkel számolva (a 7-3. ábra 

jelöléseivel): 

 

 

mivel 

 

ahol SZ 3F a csatlakozási ponton mérhető 3 fázisú zárlati teljesítmény, SF pedig a fogyasztók látszólagos 

teljesítménye. 

Egyfázisú (fázis-nulla közé kötött) fogyasztó által a csatlakozási pontján létrehozott negatív sorrendű 

aszimmetria: 

 

 

 

7-2. ábra: fázis-nulla táplálású egyfázisú fogyasztó 
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7-3. ábra: vonali táplálású egyfázisú fogyasztó 

A feszültségesések nagyságát és fázisát illetően az alábbiak mondhatók: 

1. Az aszimmetrikus, egyfázisú, vonali fogyasztók hatására időben, helyben változó negatív sorrendű áram 

folyik a negatív sorrendű hálózatban, amelynek hatására negatív sorrendű feszültség esés keletkezik. A 

negatív sorrendű áram a pozitív sorrendű árammal azonos nagyságú, azzal ellenfázisú. A csatlakozási ponton 

a negatív sorrendű feszültségesés ennek következtében passzív hálózat esetén azonos nagyságú és ellenkező 

fázisú mint a pozitív sorrendű. 

2. A fázis-nulla közé kötött egyfázisú fogyasztók hatására időben, helyben változó negatív sorrendű áram folyik 

a negatív sorrendű hálózatban, és zérus sorrendű a zérus sorrendű hálózatban, amelynek hatására negatív és 

zérus sorrendű feszültség esés keletkezik. A negatív és zérus sorrendű áram a pozitív sorrendű árammmal 

azonos nagyságú és fázisú. A csatlakozási ponton a negatív sorrendű feszültségesés passzív hálózat esetén 

azonos nagyságú és fázisú mint a pozitív sorrendű, a zérus sorrendű feszültségesés fázisa velük azonos, 

nagysága azonban eltérhet, mivel a zérus sorrendű impedancia általában nem azonos a pozitív /negatív 

sorrendű impedanciával. 

3. Háromfázisú fogyasztó is okozhat aszimmetriát, ha a fázis impedanciák eltérőek. Ilyen pl. a váltakozó áramú 

villamos ívkemence. Ha nagy teljesítményű, akkor villogást (flickert) okozó hatása miatt kompenzálni kell, 

ez egyben a negatív sorrend hatását is csökkenti. 

3.1.2. Nem szimmetrikus geometriájú távvezetékek által okozott negatív 
sorrendű aszimmetria 

Az erősáramú távvezetékek háromfázisúak, esetenként védővezetősek. Nem hozható létre olyan elrendezés 

amely a kölcsönös impedanciák teljes szimmetriája biztosítaná, csak ha teljes hosszra biztosított a fáziscsere. 

Hazánkban csak a 750 kV-os távvezeték fáziscserélt. 

A fáziscsere nélküli távvezetékekre az alábbi aszimmetria tényezők számíthatók: 

A fázis impedancia mátrix (Zf) ismeretében felírható a szimmetrikus összetevő impedancia mátrix (Zs), 

alkalmazva a transzformációs mátrixokat: 

 

kifejtve: 

 

Ha Zf impedancia mátrix szimmetrikus, de nem ciklikus, akkor a Zf mátrix kölcsönös impedanciái különbözőek, 

de páronként megegyeznek, mivel a hálózat reciprok: 
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Ebben az esetben a kölcsönös impedanciák a pozitív és negatív, valamint a pozitív és zérus sorrendű rendszerek 

között nem nullák. 

 

 

Az előző egyenletek értelmében, ha kiegyenlítetlen háromfázisú távvezetéken (kábelen) szimmetrikus pozitív 

sorrendű áram folyik, akkor is létrejön negatív és zérus sorrendű feszültségesés, amelynek domináns 

összetevője: 

 

 

Ha a távvezetéken folyó áram negatív és zérus sorrendű összetevőket is tartalmaz, a feszültségesés domináns 

része: 

 

 

A távvezetékre jellemző az aszimmetria tényezője, ami azt mutatja, hogy a vezetéken adott terhelésnél létrejövő 

pozitív sorrendű feszültségesés hány százaléka a negatív vagy zérus sorrendű feszültségesés. 

 

 

Például, ha az aszimmetria tényezője egy adott távvezetéknek 10%, akkor, ha egy adott dominánsan pozitív 

sorrendű terhelő áramnál a távvezetéken keletkező feszültségesés a névleges feszültség 8%-a, a negatív sorrendi 

feszültség 0,8% lesz, anélkül, hogy aszimmetriát okozó fogyasztó csatlakozna rá. Hasonló hatása van az 

aszimmetriára az egyerű kábelek alkalmazásának háromfázisú rendszerekben, azonban az általában rövid kábel 

hosszak következtében elhanyagolható mértékű a terhelő áram által okozott feszültség aszimmetria. 

Fentiek alapján érthető, hogy különböző fázisú negatív sorrendű aszimmetriák keletkezhetnek a terhelések 

aszimmetriája, a távvezetékek kiegyenlítetlensége következtében, amelynek eredménye időben, helyben változó 

nagyságú negatív sorrendű feszültség lesz. A következő fejezetben rátérünk az aszimmetria terjedésének 

tárgyalására. 

3.2. Terjedés 

3.2.1. Az aszimmetria forrása a fogyasztó 

A 7-4. ábra vonali táplálású fogyasztó esetére mutatjuk be az aszimmetria terjedési viszonyokat. Az ábra alapján 

belátható, hogy az aszimmetria hatása a nagyobb feszültségű hálózat felé haladva az impedancia viszonyoknak 

megfelelő mértékben csökken. 
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7-4. ábra: aszimmetria terjedés vizsgálata:F az aszimmetriát okozó fogyasztó, a) a hálózat egyvonalas sémája, b) 

a szimmetrikus összetevő hálózat 

A 7-4. ábra az A gyűjtősín névleges feszültségével és zárlati teljesítményével van megadva. A jobb 

áttekinthetőség végett hanyagoljuk el a hálózati veszteségeket. Az aszimmetriát a D gyűjtősínre csatlakozó 

fogyasztó okozza. 

 

A C gyűjtősínen az aszimmetria: 

 

és rendre: 

 

ahol X2 MA stb. reaktanciák az adott gyűjtősínről a táphálózat felé mért mögöttes hálózati reaktanciák. Az 

aszimmetriák egymáshoz viszonyított értékei a mögöttes reaktanciákkal egyenesen arányosak. 

 

A képlet jobb oldalán a számlálót és nevezőt szorozzuk meg Uv 2-tel. Ekkor, mivel Uv 2/X2 MD illetve Uv 2/X2 MB a 

D, illetve B gyűjtősínek háromfázisú zárlati teljesítményei, írhatjuk: 

 

A hálózatra csatlakozó fogyasztó által okozott aszimmetria tehát a zárlati teljesítmény változással fordított 

arányban változik, a táppont felé haladva. 

3.2.2. Az aszimmetria forrása a hálózat 

Az aszimmetriát okozó fogyasztók, hálózatok által okozott eredő aszimmetria egy adott gyűjtősínről, vagy 

fogyasztói csatlakozási pontról nézve helyettesíthető egy negatív sorrendű üresjárási feszültséggel (fogyasztó 

nélküli állapot) és a negatív sorrendű mögöttes impedanciával, ami igen jó közelítéssel a zárlati teljesítményből 

számítható impedancia. A viszonyokat a 7-5. ábra szemlélteti. 
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7-5. ábra: az aszimmetria forrása a táphálózat        . Primer séma és a negatív sorrendű helyettesítés egyvonalas 

ábrája 

Általában X2 H<<X2 tr, továbbá X2 tr<<X2 F ezért élhetünk az egyszerűsítéssel, még akkor is ha a fogyasztók egy 

része háromfázisú forgógép. 

Végül azt látjuk, hogy a kisebb feszültségű oldalra csatlakozó fogyasztóra jutó negatív sorrendű feszültség 

lényegében megegyezik a nagyobb feszültségű oldal negatív sorrendű feszültségével, vagyis a feszültség 

aszimmetia százalékos értéke azonosnak tekinthető a fogyasztói oldalon a táphálózati értékkel. 

A fogyasztók közül a háromfázisú forgógépekre nézve jelenthet veszélyt az aszimmetria. Ismeretes, hogy a 

forgógépek negatív sorrendű (X2) reaktanciája 14-20% (a saját névleges adatokra vonatkoztatott viszonylagos 

egységben), tehát pl. ha U2=2%, akkor a forgógépbe befolyó negatív sorrendű áram I2=14,28-10%, ami jelentős 

többlet veszteséget okoz a forgógépben. 

3.2.3. Általános eset 

A teljesség kedvéért megemlítjük az általános esetet, ami csak számítógépes modellel szimulálható. A 

modellben figyelembe kell venni a távvezetékeket adott geometriájukkal és terheléseikkel, valamint az 

aszimmetriát okozó fogyasztókat, mindent fázishelyesen, a változó terhelések figyelembevételével, továbbá a 

forgógépeket, mint fogyasztókat. Láttuk azonban az előző fejezetben, hogy az adott fogyasztó vagy fogyasztói 

csoport szempontjából egyszerűen és jó közelítéssel számíthatók a viszonyok, ezért a nagy munkát igénylő 

számítógépes szimulációra általában nincs szükség. 

4. Aszimmetria kompenzálása 

Az aszimmetria eredeténél megállapítottuk, hogy alapjában két oka lehet: 

1. hálózati aszimmetria 

2. terhelés aszimmetria 

Ennek megfelelően a kompenzálás is a két rendszerben lehetséges. A hálózati aszimmetria kompenzálása két 

végpont közötti távvezeték (kábel) végpontjaira történő szimmetrizálásával biztosítható. Ezzel a kérdéssel nem 

foglalkozunk. 

A terhelések által okozott aszimmetria csökkentésére több lehetőség is kínálkozik: 

1. fogyasztói terhelések szimmetrikus elosztása 

2. zárlati teljesítmény növelése a fogyasztó csatlakozási pontján 

3. kompenzálás a fogyasztónál 

Láttuk, hogy az aszimmetria 2%-os megengedett értéke a csatlakozási pont zárlati teljesítményéhez képest kis 

teljesítményű aszimmetrikus fogyasztó táplálását tenné lehetővé, ha egy fogyasztóra a megengedett okozott 

aszimmetriát pl. a hálózatra megengedett érték 20%-ában korlátozzuk. Ugyanakkor vannak olyan technológiák, 

amelyek egyfázisú táplálást igényelnek, viszonylag nagy teljesítmény felvétellel (pl. kontakt hevítés, nagyvasúti 

villamos vontatás). A hálózati csatlakozás engedélyezésének feltétele a szabványos értékek betartása. Ha a 

fogyasztó túllépné a számára (mint egy fogyasztó számára) előírt (megengedett) torzítási értéket, megfelelően 

méretezett kompenzációval kell biztosítania a csatlakozási feltétel paramétereit. Ez a gondolatmenet érvényes a 

villamos energia minőségét befolyásoló valamennyi zavar hatásra (szimmetria, villogás, harmonikus) de nem 

érvényes a feszültségletörés, kiesés kompenzációra. 
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5. Szakirodalom 

[1] Dán András, Tersztyánszky Tibor, Varjú György: Villamosenergia-minőség, Invest Marketing Bt., Budapest 
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8. fejezet - Villogás (flicker) 

A következőkben a feszültség effektív értékének kis mértékű, gyors változása keletkezésével, hálózati 

terjedésével, mérésével, forrásának meghatározásával, kompenzálásával foglalkozunk. Ez a fajta feszültség 

minőség probléma közvetlenül fiziológiailag zavarja az embert. 

1. A villogás definíciója 

A közcélú elosztóhálózatra csatlakozó készülékek különböző mértékben érzékenyek a feszültségváltozásra. Az 

izzólámpáknak állandó effektív értékű feszültségre van szükségük az állandó fényáram biztosítása érdekében. A 

változó teljesítményű fogyasztók azonban változó feszültségváltozást okoznak. A ciklikus gyors 

feszültségváltozás – más néven feszültségingadozás – következménye az úgynevezett villogás (flicker) jelenség. 

A feszültség gyors ingadozása által kiváltott időben ingadozó látásérzet-ingadozás hatása az embert zavarja 

munkája végzésében. 

A villogást az MSZ EN 50160 szabvány a következőképpen definiálja: ”időben ingadozó fényességű vagy 

színképi eloszlású fényinger által létrehozott látásérzet-ingadozás hatása”. 

2.   Mérési és kiértékelési módszerek 

A villogás szabványos mérését az MSZ EN 61000-4-15:1997 szabvány alapján ismertetjük. Az eljárást ma az 

egész világon elfogadták és bevezették. 

A villogás mérésére alkalmazott műszer öt egységből állónak tekinthető, amelyek funkcionálisan 

elkülöníthetőek (8-1. ábra). 

 

8-1. ábra: az UIE flickermérő funkcionális diagramja 

Az 1. egység szerepe a mérendő bemeneti feszültség fogadása. Egy feszültség-átalakító áramkört tartalmaz, ami 

normalizálja a bemenő hálózati feszültségszintet egy belső referenciaszinthez képest. Így a villogásmérések az 

aktuális hálózati feszültségtől függetleníthetők, és az eredményeket meg lehet adni százalékos formában. 

A 2. egység szerepe a feszültségváltozás kiemelése a mért jelből, amit a bemenő jel négyzetre emelésével ér el, 

tehát demodulátor. 

A 3. egység két sorba kapcsolt szűrőt és egy mérési határ beállítót tartalmaz. Az első szűrő eliminálja a 

demodulátor kimenet egyenkomponensét és 100Hz-es összetevőjét. A második alakítja ki a villogásmérőnek a 

moduláló frekvenciájú komponensre adott átviteli függvényét (a szűrő szimulálja egy izzószálas égő és az 

emberi látórendszer (szem-agy) 8-2. ábra bemutatott 0,5-25 Hz-es szinuszos feszültségváltozásokra kimért 

átviteli karakterisztikáját). A 3. egység szűrőinek átviteli függvényét írja le a következő egyenlet: 

 

k=1,47802 

λ=2·π·4,05981 

ω1=2·π·9,15494 
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ω2=2·π·2,27979 

ω3=2·π·1,22535 

ω4=2·π·21,9 

A 4. egység egy négyzetre emelőből és egy elsőrendű aluláteresztő szűrőből áll. A lámpán, szemen és agyon 

keresztül történő emberi villogás érzékelés szimulációját a sorba kapcsolt 2., 3. és 4. egység valósítja meg. Tehát 

a 4. egység kimenete a pillanatnyi villogás érzékelés időfüggvényt adja. Az 5. egység magában foglal egy 

mikroprocesszort, ami a villogás szintek valósidejű kiértékelését végzi az ismertetett Pst és Plt számítási eljárások 

szerint, így lehetővé teszi eredmények közvetlen számítását. A 4. egység kimeneti jelét tárolva megoldható az 

adatok későbbi elemzése is. A kiértékelő algoritmus, amit a fejezet további részében ismertetünk, megegyezik a 

mikroprocesszor által valós időben számoló algoritmussal. 

 

8-2. ábra: a villogásérzet időfüggvény statisztikájának készítése: a) a sűrűségfüggvény előállítása az 

időfüggvényből b) az eloszlásfüggvény készítése a sűrűségfüggvényből 

A változó terhelések által okozott villogás jelenség véletlenszerűsége miatt fel kell tételeznünk, hogy a 

megfigyelési időszak alatt, a villogás pillanatértéke széles intervallumban és előreláthatatlan módon változhat. 

Ezért fontos, hogy ne csak a legnagyobb értékeket vizsgáljuk meg, hanem azt is, hogy egy megfigyelési időszak 

hány százalékában lépett túl a villogás mértéke egy bizonyos szintet. Annak érdekében, hogy minden esetet 

kezelni tudjunk, statisztikus módszerre van szükség. 

A függvény létrehozásához a 8-2. ábra szemléltetett lépéseket kell megtenni: 

1. először a 4. egység kimenetén mért pillanatnyi villogásérzet időfüggvényt szintekre  osztályozva elkészítjük 

az időfüggvényre vonatkozó sűrűség függvényt (adott pillanatnyi villogásérzet szint osztályban tartózkodás 

relatív időtartama) 

2. amikor letelik a megfigyelési időszak (1 perc, vagy 10 perc), kiszámoljuk az eloszlásfüggvényt. 

A megfigyelési időszak hosszára a szabványban 10 perces intervallumot javasolnak. Az eloszlásfüggvény 

jellemzésére sokpontos módszert alkalmazunk a következő egyenlet szerint: 

 

Az egyenletben Pst a kiszámítandó rövid idejű villogás mérték, míg K1-től Kn-ig súlyozófaktorok és P1, P2 , … Pn 

az eloszlásfüggvénynek egy bizonyos meghaladottsági gyakorisághoz tartozó szintjei. A megfelelő 

együtthatókat és eloszlásfüggvény értékeket úgy választották ki, hogy széles frekvenciatartományon belül jól 

mutassa a villogás mértéket négyszög alakú vagy szinuszos modulációs zavar esetén. Az IEC által kifejlesztett 

algoritmusban 5 mérési pontot adtak meg, amelyek a következők: 

P0,1        a szint, amelyet csak a megfigyelési időszak        0,1%-a        halad meg        P1        a szint, amelyet csak 

a megfigyelési időszak        1%-a        halad meg        P3        a szint, amelyet csak a megfigyelési 

időszak        3%-a        halad meg        P10        a szint, amelyet csak a megfigyelési időszak        10%-a        halad 

meg        P50        a szint, amelyet csak a megfigyelési időszak        50%-a        halad meg 

A százalékos közelítés minőségének javítására interpolációs módszereket lehet használni (lineáris, nemlineáris 

vagy pszeudo zero). A megfelelő K együtthatók: 
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K0,1        a        0,1%-os szinthez        =0,0314        K1        az        1%-os 

szinthez        =0,0525        K3        a        3%-os szinthez        =0,0657        K10        a        10%-os 

szinthez        =0,28        K50        az        50%-os szinthez        =0,08 

Azon, működésük közben villogás zavart okozó terheléseknél, amelyeknek adott időzítésű ki/be működési 

ciklusuk van, észrevették, hogy a ciklus hosszának kis változása jelentősen megváltoztathatja a százalékos 

pontok egyikének értékét (ha éppen alá kerül az értékelésbe bevont mérési pontnak) és így a számított 

villogásmértéket is. Ennek elkerülésére a százalékok simított értékei használandók a számításhoz. Számításuk a 

következőképpen történik: 

 

 

 

 

További simításra nincs szükség, mivel a P0 , 1 érték a flickermérőbe beépített 0,3 s-os időállandó miatt nem 

változhat ugrásszerűen. Az algoritmus számára megváltoztatták az eredeti villogás érzékenységi határgörbét az 

1-től 0,1 percenkénti változás szakaszon, kiterjesztették 7,5%-ra a 0,1-es percenkénti változás szintnél. 

Ugyancsak van egy kisebb eltérés (akár 10% is) az ábra jobb oldali részén a határgörbe és az egységnyi 

érzékelési szint között (8-3. ábra, Pst simítatlan és simított értékek). A mérési módszer hibájának azonban 

minden esetben 5% alatt kell maradnia. 

 

8-3. ábra: az IEC 555-3 által jóváhagyott maximális feszültségváltozás mérték 

A kiértékelési eljárást úgy állapították meg, hogy a Pst=1 szint a villogási zavar érzet küszöb értéke legyen. A 

Pst=1 értékhez tartozó szinuszos modulációjú relatív feszültségváltozásokat a 8-1. táblázatban ismertetjük. 

8-1. táblázat:Pst=1 értékre normált ΔU/U feszültségváltozás százalékos értékei szinuszos moduláció esetén 

(flickermérő hitelesítés) 
 

Hz Feszültség változás 

(%) 

Hz Feszültség változás 

(%) 

0,5 2,340 9,5 0,254 

1,0 1,342 10,0 0,260 

1,5 1,080 10,5 0,270 
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2,0 0,882 11,0 0,282 

2,5 0,754 11,5 0,296 

3,0 0,654 12,0 0,312 

3,5 0,568 13,0 0,348 

4,0 0,500 14,0 0,388 

4,5 0,446 15,0 0,432 

5,0 0,398 16,0 0,480 

5,5 0,360 17,0 0,530 

6,0 0,328 18,0 0,584 

6,5 0,300 19,0 0,640 

7,0 0,280 20,0 0,700 

7,5 0,266 21,0 0,760 

8,0 0,256 22,0 0,824 

8,80 0,250 23,0 0,890 

  
24,0 0,962 

  
25,0 1,042 

A villogásmérő műszert ehhez a táblázathoz kell hitelesíteni, valamint a négyszög hullámmal modulált, a 8-1. 

táblázathoz hasonlóhoz. A villogásmérővel a táblázat szerint modulált feszültséget mérve, a mért Pst=1 értéknek 

a táblázat szerinti modulációs mélységeknél ±5%-os eltérése megengedett, amint fentebb már említettük. 

Ugyan a rövid idejű villogás mérték a maga 10 perces hosszával alkalmas egyedi zavarforrások mérésére, de 

bonyolultabb források, úgy mint több, véletlen módon működő terhelés együttese, valamint hosszabb és változó 

ciklusidejű terhelések villogás szintjének mérésére is szükség van. Ezért szükséges a zavarok hosszú idejű 

mérése és kiértékelése. Az erre szolgáló módszer a 10 perces Pst értékekre alapozva egyetlen számértéket ad 

eredményül a teljes időszakra. Az elmúlt tíz évben több algoritmus is született a probléma megoldására. 

Végül is az ún. köbös összegzési eljárás került elfogadásra, amely szerint a rövid idejű mérési adatokat minden 

10 percre meg kell határozni, a megfigyelési időszak minden napján. A hosszú idejű villogásmérték értékeket a 

megfigyelési időszak minden napjának minden egymást követő 2 órájára ki kell számolni, 12 db egymást követő 

10 perces Pst érték felhasználásával, amelyek az adott 2 órás intervallumból származnak a következő definíció 

szerint. 

 

ahol Psti a 10 percenként számított érték. 

A MSZ EN 50160 szabvány szerint az így számolt hosszú idejű értékeknek normál üzemi körülmények között 

egy hét bármely szakaszában Plt≤1-nek kell lennie az idő 95%-ában. Ez egyenértékű azzal, hogy a Plt-re 

vonatkozó eloszlásfüggvény 95%-os értékéhez tartozó pontjára Plt≤1. 
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3. Villogás keletkezése és terjedése 

3.1. Keletkezés 

A villogást okozó feszültségváltozások jellemzőit a táphálózat Thevenin helyettesítő képe alapján tárgyaljuk (8-

4. ábra). 

 

8-4. ábra: a hálózat Thevenin helyettesítése 

A fogyasztó oldali feszültség (U) az ellenálláson és a reaktancián átfolyó induktívnak feltételezett fogyasztói 

áram által okozott feszültségesés következtében kisebb, mint UTh. A feszültségesést a hosszirányú 

feszültségeséssel közelítve: 

 

(ahol U a valós tengely irányába esik. Mint az egyenletből leolvasható, a feszültségváltozás a terhelés oldali P és 

Q változásától függ. Az időben változó terhelés által okozott feszültségesés megváltozás a következőképpen 

fejezhető ki: 

 

Konstans terhelés esetén δP=0 és δQ=0, így ΔU=0 és ezért U értéke időben változatlan. A változó feszültségesés 

következtében a fogyasztói feszültség időben ingadozik. A feszültségingadozás definíciója látható a 8-5. ábra. 

 

8-5. ábra: a villogás modulációs frekvenciájának és mértékének definíciója 

A t1 időpontbeli feszültség effektív értékének definíciója a következő: 

 

ahol TF=20 ms és ωF=2π/TF. Jelöljük az UF effektív értékek átlagát U*-gal: 
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Az ember azonban nemcsak a feszültségváltozás nagyságára érzékeny, hanem a feszültségváltozás 

frekvenciájára is. Az érzékelhető villogás határértéke 8,8 Hz-es szinuszos modulációnál (a teljes átviteli 

karakterisztikát a 8-2. ábra mutatja): 

 

A villogást okozó hálózati folyamatok illetve fogyasztók az alábbiak: 

1. nagy terhelések ki- és bekapcsolása, 

2. nagyteljesítményű motorok indítása (különösen, ha ciklikus), 

3. ingadozó terhelések (pl. szabályozott nagyteljesítményű fűtések), 

4. hegesztőkészülékek, 

5. villamos ívkemencék. 

A következőkben egy ívkemence példáján keresztül mutatjuk be a feszültségváltozást előidéző folyamatot. Az 

ívkemence a PCC-nél (Point of Common Coupling) csatlakozik a közcélú hálózathoz, ahogy az a 8-6. ábra 

látható. Mivel a szabvány a fogyasztói zavarok mértékét a PCC-re írja elő, a továbbiakban tárgyalt zavar 

mértékét a PCC-re vonatkoztatjuk. 

 

8-6. ábra: az ívkemence tápellátás egyvonalas rajza 

Az ívkemence üzeme során a zárlatok, szakadások és a névleges ívhossz melletti üzemállapotok közötti 

sztochasztikus állapotátmenetek követik egymást. A jellemző teljesítmény változás viszonyokat a 8-6. ábra 

egyfázisú helyettesítő ábrája alapján képezett Thevenin egyenértékű modell alapján (8-7. ábra) vizsgáljuk. 

 

8-7. ábra: az ívkemence ellátás egyvonalas sémája 

Jelöljük a hálózat és a transzformátor eredő ellenállását r-rel, amelynek tipikus értéke az ívkemence 

feszültségszintjén: 

 

Továbbá jelöljük a hálózat és a transzformátor reaktanciáját X-szel, amelynek tipikus értéke az ívkemence 

feszültségszintjén: 
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Az ívkemence változó ívellenállását jelöljük R-rel. Feltételezzük, hogy az U tápfeszültség a megfigyelési 

időszakban változatlan. A bevezetett jelölésekkel: 

 

Az egyenletet átrendezve: 

 

Állandó tápfeszültség mellett előző egyenlet az ívkemence kördiagramját adja. Normál üzemi körülmények 

között az ívkemence R ellenállása meghatároz egy munkapontot, amelyet a 8-8. ábra M-mel jelöltünk. Az 

ívkemencében bekövetkező rövidzárlat esetén az ívkemence munkapontja a Z pontba kerül. Ekkor R=0 és a 

zárlati áram: 

 

 

8-8. ábra: az ívkemence kördiagramja 

Ahogy I nő, úgy csökken a PCC-nél mérhető U feszültség a mögöttes hálózat RH+jXH impedanciájának 

következtében. Az R ívellenállás értékének változása így a PCC-nél mérhető feszültség ingadozását fogja 

okozni. A feszültségváltozás mértéke kifejezhető a terhelés oldali P és Q változással, azonban a két komponens 

szerepe a feszültségváltozás alakulásában nem azonos súlyú. A PCC-n létrejövő hosszirányú feszültségesés 

változás: 

 

ΔUW-vel a wattos áramváltozás, ΔUM-mel a meddőáram-változás által létrehozott hosszirányú feszültségesés 

komponenseket jelöltük. (A keresztirányú összetevőt elhanyagoltuk.) Az ívkemence kördiagramja alapján 

látható, hogy ΔIW<ΔIM. Az ívkemence mérések statisztikái alapján átlagosan fennáll: 

 

A táphálózati impedanciát illetően jó közelítéssel mondható: 

 

Ezeket az arányokat felhasználva a feszültségesés változásra írható: 

 

Tehát a feszültségváltozást alapvetően a meddőáram változás és a hálózat reaktanciája határozza meg. Az előbbi 

arányokat ismét felhasználva kiszámítható a P és Q teljesítményváltozás aránya. 
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Továbbá, mivel 

 

Ezt átrendezve kapjuk, hogy 

 

amit behelyettesítve a korábbi egyenlet átalakított alakjába, a relatív feszültségváltozás: 

 

Az ívkemence beolvasztási periódusára ismeretesek az áramváltozás statisztikai jellemzői (sűrűségfüggvény és 

eloszlásfüggvény), amelyek a 8-9. ábraés a 8-10. ábra láthatók. 

 

8-9. ábra: az áramváltozás sűrűségfüggvénye 

 

8-10. ábra: az áramváltozás eloszlásfüggvénye 

Az eloszlásfüggvény 95%-os gyakorisághoz tartozó pontját figyelembe véve az áramváltozás mértékére a 

 

összefüggést kapjuk. Az ehhez az értékhez tartozó teljesítményváltozás mértéke 

 

ahol Sn és In az ívkemence névleges teljesítménye és árama. Közelítő értéket kaphatunk a ívkemence által 

okozott 95%-os valószínűségű feszültségváltozásra: 

 

Látható tehát, hogy a villogás mértéke az ívkemence névleges teljesítményével egyenesen, míg a hálózat zárlati 

teljesítményével fordítottan arányos. 

3.2. Terjedés 

A terjedési viszonyokat a 8-11. ábra egyszerűsített hálózatán vizsgáljuk. Először tekintsük azt az esetet, amikor 

a villogás forrása a kisfeszültségű hálózaton van. Más zavarforrást nem feltételezünk. A kisfeszültségű oldalon 

keletkező zavarok a középfeszültségű hálózat irányába terjednek a 8-12. ábra szerint. 
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8-11. ábra: a táphálózat egyvonalas rajza 

 

8-12. ábra: villogásforrás a kisfeszültségű oldalon 

Az UH feszültség a hálózat Thevenin feszültsége, a B, C és D pontok a közép- illetve nagyfeszültségű oldali 

gyűjtősínek, míg az A pont a kisfeszültségű hálózati gyűjtősín. Az UF feszültség a kisfeszültségű oldal 

berendezései által keltett feszültségingadozás, amely villogást okoz. A zavar hatása a hálózati betáplálási 

oldalon kisebb mértékben jelenik meg, mivel az UF feszültség leosztódik a táphálózat felé haladva a soros 

impedanciáknak megfelelően. (Mivel UH nem villogás forrás, a vizsgálathoz rövidre kell zárni.) Így az A, B, C 

gyűjtősíneken mérhető villogás szintek között a következő reláció áll fenn: 

 

ahol SZA, SZB és SZC a rövidzárlati teljesítményt jelöli a feszültségforrás (UH) és az A, B és C gyűjtősínek között. 

Csak az A és B gyűjtősíneket figyelembe véve írható: 

 

Mivel a villogás jelenség mértéke a feszültségváltozással arányos, ezért a villogás érzékelési szintek ennél a két 

mérési pontnál a következőképp alakulnak: 

 

Az összefüggést alkalmazhatjuk a többi gyűjtősínre a megfelelő indexek használatával. (A Pst definícióját a 

Mérési és kiértékelési módszerek fejezetben ismertetjük.) Az eredmény azt mutatja, hogy a kisfeszültségű 

oldalon keltett zavarok csökkent mértékben befolyásolják a középfeszültségű oldalt, azaz hatásuk lényegében 

lokális. 

A közép- vagy nagyfeszültségű gyűjtősínre csatlakozó zavarforrások tulajdonságai azonban korántsem ilyen 

kedvezőek. A hálózat helyettesítése erre az esetre a 8-13. ábra látható. 

 

8-13. ábra: villogásforrás a közép- vagy nagyfeszültségű oldalon 

Itt is UH a hálózat Thevenin feszültsége, a B, C és D gyűjtősínek mérési pontok a közép- illetve nagyfeszültségű 

oldalon, míg az A pont a kisfeszültségű oldalon helyezkedik el. Az UF a középfeszültségű oldalon keletkezik, a 

C pontban. Mivel az A és C pontok közötti reaktancia sokkal kisebb, mint az A pont és a föld közötti, az UF 

feszültség szinte változatlanul megjelenik az A pontban. A villogás mérőszámokra nézve tehát nincs lényeges 

különbség: 
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A D pontban UF hatása a zárlati teljesítmények arányának megfelelően mérsékelten jelenik meg, éppen úgy, 

mint amikor a zavarforrás a kisfeszültségű oldalon volt található. Így a D gyűjtősínen a villogás mértéke: 

 

4. Villogás kompenzálása 

A villogás hatás csökkentésére sok módszer kínálkozik, amelyek közül az optimális kiválasztása nagy 

körültekintést igényel. Amint az előző fejezetben láttuk, a villogás a nagyobb feszültségű oldalról szinte 

változatlan mértékben kerül át a kisebb feszültségszintre, míg fordítva a zárlati teljesítménnyel fordított 

arányban változik. Ha tehát kisfeszültségen van a villogás forrás, az csak kis fogyasztói körzetet, míg a 

nagyfeszültségre (120 kV) csatlakozó fogyasztó által okozott villogás nagy fogyasztói körzetet érint. A villogás 

mérték csökkentésére alkalmazható megoldások elve azonban lényegében független a feszültségszinttől, a 

konkrét megoldás viszont a villogást okozó technológia és a villamos környezet függvényében változhat. 

Megoldások áttekintése: 

1. Zárlati teljesítmény megváltoztatás 

Az átrendezés alatt két alapvető megoldást, illetve ezek kombinációját értjük. 

Ez a megoldás a PCC áthelyezését jelenti nagyobb zárlati teljesítményű pontra. (A villogás mértéke a zárlati 

teljesítménnyel fordított arányban változik.) 

1. Egyéb módszerek 

Nem elterjedt változata a villogás csökkentésének. A megoldást két középfeszültségű leágazásra a 8-14. ábra 

szemlélteti. A villogást okozó fogyasztó árama átfolyik a CS jelű csatoló transzformátor egyik tekercsén. A 

másik tekercset a kompenzálandó leágazásba kötve sorosan, a KÖF gyűjtősínen villogást okozó feszültségesés 

változással ellencsatolt feszültségesés változást iktatunk be a másik (vagy akár több) leágazásba, ily módon 

villogásmentesítve a fogyasztói oldali gyűjtősínt, vagy leágazást. Ennél a megoldásnál feltétel, hogy a NAF 

gyűjtősínen a villogás az összeférhetőségi zavarszintnél kisebb. 

 

8-14. ábra: leágazás feszültségének villogás mentesítése ellencsatolással 

1. A fogyasztó áramának stabilizálása 

Ezt a megoldást a szakirodalom villogás kompenzálásnak nevezi. A továbbiakban a villogás kompenzálás 

alapjait ismertetjük. 

4.1. Elvi alapok 

A villogást a fogyasztó áramának gyors változása által okozott gyors feszültségesés változás okozza, amint azt a 

korábbi fejezetekben láttuk. A fogyasztói áram változása a technológia következménye, ebbe beavatkozni 

legfeljebb olyan mértékben lehet, ami nem ront a technológia paraméterein. A fogyasztó áramának stabilizálása 

azt jelenti, hogy olyan eszközt kell a fogyasztó és a hálózat közé beiktatni, ami a hálózat felé záródó eredő áram 

ingadozását olyan mértékben csökkenti, hogy a villogás mértéke a megengedett érték alá csökkenjen. 
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A villogás mértékénél a feszültségingadozás nagysága mellett annak frekvenciája is meghatározó (8-3. ábra). A 

következőkben egyfrekvenciás modulációt feltételezünk, valamint a feszültségváltozásra alkalmazzuk az alábbi 

közelítést: 

 

A közelítés értelmében az ωm modulációs körfrekvenciával változó meddőteljesítmény ωm modulációs 

körfrekvenciával változó feszültségesést okoz a gyűjtősínen (PCC). 

A 8-15. ábra adott elrendezés esetén vizsgáljuk meg a kompenzátor késleltetés hatását a villogás csökkentésre. 

Feltételezzük, hogy a kompenzátor meddőteljesítmény változása kis késéssel követi a fogyasztó 

meddőteljesítmény változását. A 8-16. ábra mutatja a meddőteljesítmény változásra jellemző viszonyokat az ωm 

szögsebességgel forgó meddőteljesítmény síkon. 

 

8-15. ábra: villamos ívkemence és villogás kompenzálása 

 

8-16. ábra: a kompenzátor időbeli késésének hatása 

Vezessük be a következő mennyiségeket: 

Kompenzálási tényező: 

 

ahol ΔQF a fogyasztó meddőteljesítmény változási tartománya, ΔQkomp a kompenzátor változtatható 

meddőteljesítménye. 

Villogás elnyomási tényező: 
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Meddőteljesítmény szabályozási hiba: 

 

Ideális esetben a villogás legyen egy frekvenciás, a modulációs körfrekvenciát jelöljük ωm-el. A fogyasztó 

meddőteljesítmény változásaira írhatjuk: 

 

A kompenzátor meddőteljesítmény változása késéssel követi a fogyasztó meddőteljesítmény változását. 

 

Figyelembe véve a 8-16. ábra, a szabályozási hiba kifejezhető a koszinusz tételt alkalmazva: 

 

A villogás elnyomási tényezőt behelyettesítve kapjuk: 

 

A 8-16. ábra vizsgálva látható, hogy adott ΔQF–hez és késleltetéshez (γ) tartozik egy optimális ΔQkomp, ami 

mellett a hiba (ΔQε) a legkisebb.(Amikor ΔQε merőleges ΔQkomp-ra.) 

A 8-17. ábra a villogás elnyomási tényezőt ábrázolja az időkésleltetés és a modulációs frekvencia 

függvényében. 

 

8-17. ábra: a villogás elnyomási tényező az időkésleltetés x modulációs frekvencia függvényében 

A kompenzálás késleltetési idejének hatását a villogás csökkenésre még szemléletesebben mutatja a 8-18. ábra, 

ahol a villogás kompenzálási tényezőt láthatjuk a kompenzálási tényező függvényében. 
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8-18. ábra: a villogás kompenzálási tényező (K) a kompenzálási tényező (C) függvényében 

Az ábrán a késleltetési idő a paraméter. A villogás kompenzálási tényező definíciója: 

 

A villogás kompenzálás láthatóan nagy igényű szabályozási probléma. A 8-19. ábra egy lehetséges szabályozó 

felépítés blokksémáját adjuk meg. Az ábrán a nyílt hurokban gyorsan beavatkozó villogás kompenzálást 

kiegészíti a zárt hurokban, lassabban beavatkozó meddőkompenzálás. 

 

8-19. ábra: villogás kompenzátor szabályozás elvi blokkvázlata 

4.2. Hagyományos kompenzálási módszerek 

4.2.1. Soros fojtó 

A hagyományos kompenzálási módszerek közül a legrégebbi a soros fojtó. A fojtót az ívkemence 

transzformátor nagyobb feszültségű oldala és a tápfeszültség közé iktatják, a kemence kapcsoló transzformátor 

felöli oldalán, amint a 8-20. ábra mutatja. Az ábrán jelöltük az egyes megcsapolásokban üzemelés esetén a 

kördiagram változását. 

Különösen ívkemencék villogás csökkentésére és egyúttal az ív stabilizálására elterjedt megoldás. A soros fojtó 

általában több fokozatú, a megcsapolások átkapcsolása terhelés mentes állapotban történik. 
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8-20. ábra: soros fojtó alkalmazás egyvonalas rajza és hatás a kördiagramra 

Újabb lehetőség az üzem közben folyamatosan szabályozható kivitel, jelenleg még nem alkalmazzák széles 

körben. A beolvasztás idején, annak első fázisában (szúratás) a nagy (zárlati jellegű) meddő áram lökések 

korlátozásával nemcsak a villogást csökkenti, de a kemence falazatot és az elektródákat is kíméli. A 8-20. ábra 

feltüntettük az ívkemence kördiagramját soros fojtóval és anélkül. A munkapont kis mértékű teljesítmény 

csökkenése a transzformátor szabályozásával kompenzálható. A soros fojtó terhelés alatt átkapcsolását, illetve 

szabályozását antiparallel tirisztorral végzik. 

4.2.2. Telítődő söntfojtó 

A kompenzátor telítődő karakterisztikájával automatikusan biztosítja a feszültség stabilizálást, ami csökkenti a 

villogást. 

Háromfázisú hálózaton nagyobb feszültségszinten és nagyobb teljesítményben a sokfázisú harmonikus 

kompenzált öntelítő fojtó típust alkalmazzák. A feszültség áram karakterisztika meredeksége a 2 jelű soros 

kondenzátorral állítható. Ha kétirányú meddőszabályozás szükséges, sönt kondenzátorral (harmonikus szűrőnek 

kialakítva) lehet megoldani. A telítődő söntfojtós kompenzálás egyvonalas rajzát, valamint a feszültség áram 

karakterisztikát a 8-21. ábra mutatja. 

 

8-21. ábra: telítődő söntfojtós kompenzátor egyvonalas rajza és kondenzátorteleppel kiegészített 

karakterisztikája. (1 – telítődő fojtó, 2 – soros kondenzátor, 3 – csillapító ellenállás, 4 – fix söntkondenzátor, 5 – 

harmonikus szűrő) 

Annak ellenére, hogy jól működő berendezés volt, nagy mérete és zaja, bonyolult vasteste és tekercselése miatt 

a tirisztor megjelenése kiszorította, ma már egyre ritkábban alkalmazzák, akkor is inkább nagyfeszültségű 

távvezetékek söntkompenzátoraként. 

4.2.3. Tirisztorral kapcsolt söntkondenzátor 

A 8-22. ábra a tirisztorral kapcsolt söntkondenzátor telep elvi megoldását és karakterisztikáját mutatja. A 

söntkondenzátor tranziens mentes bekapcsolása külön töltő áramkört és automatikát igényel. A kapcsolás a 

szükséges meddőteljesítmény kétszeresének beépítése esetén félperiódusonként legfeljebb egyszer történhet, 

tehát villogás kompenzálásra lassú a berendezés. 
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8-22. ábra: tirisztorral kapcsolt söntkondenzátoros kompenzátor egyvonalas rajza és karakterisztikája 

4.2.4. Tirisztorral kapcsolt/szabályozott sönt fojtó 

A 8-23. ábra kondenzátor teleppel illetve harmonikus szűrővel kiegészített tirisztorral vezérelt sönt fojtós 

kompenzátor megoldás egyvonalas kapcsolását és feszültség-áram karakterisztikáját láthatjuk. A 

hagyományosnak nevezett megoldások között ez a legelterjedtebb. 

 

8-23. ábra:tirisztorral szabályozott/kapcsolt söntfojtós és fix kondenzátoros kompenzátor egyvonalas rajza és 

karakterisztikája 

A 8-23. ábra két fojtó csatlakozik antiparallel tirisztorpáron keresztül a hálózatra. Az egyik fojtó lehet kapcsolt, 

a másik vezérelt, így csökkentve a harmonikus áram termelést. Valamennyi hagyományos kompenzálási mód 

mellett biztosítani kell a fogyasztó alapharmonikus meddőteljesítmény kompenzációját is, amit általában 

harmonikus szűrőcsoporttal oldanak meg, mivel a villogást okozó fogyasztó és a villogást kompenzáló 

berendezés általában harmonikus áramot is termel, mint nemlineáris fogyasztó, amit szűrni kell. Az ábrán a két 

sönt kondenzátor telep, amelyek közül az egyik szűrőnek van kialakítva. 

A 8-24. ábra egy ívkemence ellátás primer egyvonalas kapcsolását és elvi védelmi kialakítását ismertetjük, ahol 

hagyományos tirisztorral szabályozott sönt fojtó és harmonikus szűrők biztosítják a villogás- és a meddő 

kompenzálást. 

 

8-24. ábra: hagyományos villogás és meddőkompenzátor és szokásos védelmei 

4.2.5. Aktív kompenzálás 
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Aktív kompenzálásnak nevezi a szakirodalom, amikor teljesítményelektronikai eszközökkel előállított áramot 

(sönt kompenzálás) és/vagy feszültséget (soros kompenzálás) injektálunk a fogyasztó hálózati áramának 

stabilizálása érdekében a csatlakozási ponton. 

A 8-25. ábra az aktív kompenzátorok legösszetettebb változatát, a sönt (1) és soros (2) kompenzálást 

megvalósító kapcsolás blokksémáját ismertetjük. Az angol szakirodalomban UPFC rövidítéssel jelölt (unified 

power flow controller) berendezés akár hatásos és meddő teljesítmény beinjektálásra is alkalmas. Az 

impulzusszélesség szabályozású invertereknek (1 és 2) köszönhetően a szabályozás rendkívül gyors lehet. Ezek 

a berendezések IGBT vagy GTO teljesítmény kapcsolókból vannak felépítve. Ívkemence kompenzálása esetén 

elegendő az 1 egység, amelyik a sönt kompenzálást adja. Az ilyen típusú berendezések széleskörű elterjedése 

azonban csak akkor várható, amikor beruházási költségük jelentősen csökken. 

 

8-25. ábra: a teljesítményáramlás szabályozó, mint villogás- és meddőkompenzátor 

5. Szakirodalom 

[1] Dán András, Tersztyánszky Tibor, Varjú György: Villamosenergia-minőség, Invest Marketing Bt., Budapest 
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9. fejezet - Harmonikusok 

A villamosenergia-rendszerről táplált fogyasztók egy része lineáris fogyasztó. Ezek a szinuszos feszültségről 

szinuszos áramot vesznek fel. (Ilyen például egy hagyományos vasaló, villanyfűtésű vízmelegítő, stb.) A 

fogyasztók másik része (amelyek teljesítmény aránya egyre nő) ún. nemlineáris fogyasztó. A nemlineáris 

fogyasztók közös jellemzője, hogy szinuszos feszültségről felvett áramuk nem csak a hálózati frekvenciájú 

komponenst tartalmazza, hanem annak egész- vagy nem egészszámú többszörösét is. A fogyasztók 

csoportosításának egyik lehetősége tehát a harmonikus áramnak a fogyasztói áramban való jelenléte alapján 

történő osztályozás. 

Fentiek alapján a fogyasztók alapvetően két csoportba sorolhatók: 

1. lineáris fogyasztók 

2. nemlineáris fogyasztók 

Mindkét csoport fogyasztóinak impedanciája, árama, teljesítménye lehet időben állandó vagy változó, továbbá a 

fogyasztók lehetnek szimmetrikus háromfázisúak, vagy aszimmetrikusak. 

A 9-1. ábraés a 9-2. ábra a fogyasztók fenti szempont szerinti osztályozását mutatja. Az ábrákon a fogyasztókra 

jellemző áramot az idő és a frekvencia tartományban is megadtuk. A 9-1. ábra lineáris fogyasztóra, a 9-2. ábra 

nemlineáris fogyasztóra adtunk példát. A két tárgyalási mód egymással azonos értékű, az egyikből a másikba a 

Fourier transzformáció visz át. Ha diszkrét jelekre bontható a Fourier transzformált, akkor Fourier sorként 

megadható és a spektrum vonalas lesz. Általános esetben a spektrum folytonos. 

 

9-1. ábra: lineáris fogyasztó árama az idő- és frekvenciatartományban 

 

9-2. ábra: nemlineáris fogyasztó árama az idő- és frekvenciatartományban 

A nemlineáris fogyasztók napjainkban rendkívül nagy mértékben elterjedtek mind az iparban, mind a 

kommunális és nem kommunális kisfeszültségű hálózatokon. Alább néhány példa a nemlineáris fogyasztókra, 

követve a már ismertetett osztályozást: 

1. Időben állandó: telítődő vasmagot tartalmazó fogyasztók, információ technológiai berendezések, kompakt 

fénycsövek és egyéb nem izzószálas világítótestek 

2. Lassan változó: fényerő-szabályozós lámpák, fénymásolók, tirisztorral szabályozott berendezések, 

információ technológiai berendezések, mikrohullámú sütők, egyéb energiatakarékos háztartási villamos 

berendezések, stb. 

3. Gyorsan változó: fordulatszám szabályozott villamos hajtások, impulzusszélesség modulált inverteres 

hajtások (a terhelési ciklustól függ a besorolás), hegesztőberendezések. 

1. Harmonikusok definíciója 
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A továbbiakban a nemlineáris fogyasztók árama által a hálózatban okozott zavarokkal és az ezzel kapcsolatos 

kérdésekkel foglalkozunk. Mielőtt azonban belefogunk a részletek tárgyalásába, ismertetjük az alapfogalmakat 

és a legfontosabb definíciókat. 

Láttuk a 9-2. ábra kapcsán, hogy a fogyasztó árama az alapharmonikus frekvencia egész számú többszöröseit is 

tartalmazza. A Fourier tétel szerint minden periodikus időfüggvény megadható szinuszos és koszinuszos 

tagokból álló, az alapharmonikus egész számú többszöröse szerint periodikus függvények összegeként. 

A hálózati vizsgálatok szempontjából a periodikus időfüggvények fontosabb jellemzői és terminológiái: 

ω1        az alapharmonikus körfrekvencia 

ωh=h·ω1        a harmonikus komponens körfrekvenciája 

h= ωh/ω1        harmonikus rendszám 

h<1        szubharmonikus 

h>1        felharmonikus 

h=2, 3, 4, …        harmonikus (karakterisztikus, ha az adott terhelés köri kapcsolásra jellemző, nem-

karakterisztikus, ha attól eltérő, de egész számú többszöröse az alapharmonikus) 

h≠2, 3, 4, …        közbenső harmonikus 

A harmonikusokat tartalmazó feszültségre és áramra vonatkozó fontosabb definíciók: 

Egyedi harmonikus torzulás: 

1. feszültségre: DU=Uh/U1 

2. áramra: DI=Ih/I1 

Teljes harmonikus torzulás: 

1.  

 

2.  

 

Az előbbi összefüggésekben az 1 index az alapharmonikust jelenti, a h index a harmonikus rendszámot. A THD 

értéke a feszültség esetén egyértelmű és a százalékban kifejezett mérőszámok összehasonlíthatók a különböző 

feszültségszinteken. Ugyanakkor az áram esetében a százalékos érték sokszor félrevezető lehet az 

alapharmonikus tényleges értéke nélkül. Ezért itt jobb a THDI dimenzionális értékét használni, vagy valamilyen 

adott áramra végezni a vonatkoztatást (pl. a transzformátor névleges áramára). 

2. Mérési és kiértékelési módszerek 

A villamos hálózatok vezetett kisfrekvenciás zavarainak egyre nagyobb méretű növekedésére számítva az IEC a 

80-as évek végén kezdte meg a zavarok mérésével kapcsolatos szabványosítási tevékenységét. 

A mérési eljárások jelentősen befolyásolják az eredményeket, ezért – tekintettel a termékek világpiacon történő 

értékesítésére, komoly gazdasági szempontok kerültek előtérbe. Fontos kérdéssé vált, hogy ugyanazon 

berendezések ellenőrző mérései egyforma eredményt adjanak a világ bármely országában. 

A harmonikusok mérése alapjában véve csak akkor lenne korrekt, ha a Fourier sorfejtés szabályainak 

megfelelően a sorba fejtett időfüggvény mínusz végtelentől legalább a vizsgálat időpontjáig periodikus, korlátos 
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és folytonos lenne. A mérnöki gyakorlatban alkalmazott megoldás, a DFT (Discrete Fourier Transform) és FFT 

(Fast Fourier Transform) sokkal rövidebb idővel megelégszik. 

A harmonikusok mérése az MSZ EN 61000-4-7-2002 szabvány által meghatározott módon történik. Ismeretes, 

hogy az EMC szabványok elég gyakran módosulnak, (jelen esetben 2005-ig volt eredetileg tervezve, hogy nem 

lesz módosítva) ezért a most ismertetésre kerülő módszert sem kell véglegesnek tekinteni. 

2.1. Mérési eljárás 

A szabványban ismertetett új mérés kiértékelési eljárás célja, hogy az időben változó harmonikus tartalom 

mérése pontosabb legyen, mint a korábbi módszerrel volt. A harmonikusok jelenleg ajánlott mérésénél a 

szabvány ajánlás némileg visszanyúlt az analóg méréseknél ismert sávszélesség fogalmához. 

Az analóg műszerek harmonikus mérésekor be lehetett állítani a sávszélességet, a sávközepet, amivel aztán pl. 

harmonikusonként végig mérte a teljes időtartományt. Más üzemmódban végig lehetett futtatni a teljes 

frekvencia tartományon, mintegy belenézve az időfüggvény spektrumába. A beállított sávszélesség lehetett 

abszolút vagy relatív érték. A relatív az adott harmonikusra vonatkozott, az abszolút állandó a teljes mérési 

tartományban. (Pl. 10%-os relatív sávszélesség 250 Hz-nél 25 Hz, tehát 237,5 Hz-262,5 Hz között mért, a két 

végponton -3dB elnyomással, de 2500 Hz-en a 10%-nak megfelelően már 250 Hz sávszélességgel mérte a jelet. 

Abszolút sávszélességgel mérés esetén pl. 50 Hz és 2000 Hz között mérve állandó 20 Hz-es sávszélességgel 

történt a mérés.) Az analóg mérés valós idejű kiértékelése csak indirekt módon történhetett, vagyis pl. 

mérőmagnetofonon rögzített jelet később annyiszor kellett visszajátszani, ahány frekvencia összetevőt akartunk 

megjeleníteni. 

A digitális technika sok új lehetőséget kínál, például a valós idejű spektrum felvételét és kiértékelését. A 

spektrum kiértékelése az időben állandó, vagy lassan változó jelek esetén a hagyományosnak nevezhető módon 

a vonalas spektrum un. főnyalábjainak figyelembe vételével történt (pl. 150 Hz, 200 Hz, 250 Hz,… frekvenciájú 

komponensek). 

A technológiák változása következtében kezdenek terjedni az időben változó harmonikus áramokat termelő 

nemlineáris terhelések, ami együtt jár azzal, hogy két vonalas spektrum főnyaláb között megjelennek nem 

elhanyagolható amplitúdójú un. oldalsáv spektrum vonalak vagy segédnyalábok, amelyek éppen úgy 

feszültségtorzulást okoznak, mint a főnyalábok. Ezeket nevezzük közbenső harmonikusoknak. 

A szabvány a két főnyaláb közötti frekvenciát 10 egyenlő részre osztja ami megfelel 5 Hz-es felbontásnak. A 

harmonikusra és a közbenső harmonikusra egyaránt két adatot kell képezni. 

A h=n harmonikus rendszámhoz tartozó harmonikus csoport effektív érték négyzete: 

 

A h=n harmonikus rendszámhoz tartozó közbenső harmonikus csoport amplitúdó effektív értéke: 

 

Előbbi összefüggések magyarázatát látjuk a Error: Reference source not found. 

 

9-3. ábra: a harmonikus és közbenső harmonikus csoportképzés szabálya 

A h=n harmonikus rendszámhoz tartozó harmonikus alcsoport effektív érték négyzete: 
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A h=n harmonikus rendszámhoz tartozó közbenső harmonikus alcsoport effektív érték négyzete: 

 

Ezen összefüggések magyarázatát a 9-4. ábra láthatjuk. 

 

9-4. ábra: a harmonikus és közbenső harmonikus alcsoport képzés szabálya 

A szabvány javasolja a 2000-9000 Hz tartományban való mérésre felkészülést a 9-5. ábra megadott módon. A 

mérés pontosságának növelése érdekében legalább 55 dB elnyomást javasol az alapharmonikusra és 

visszatükröződés elleni (antialiasing) szűrést 9000Hz felett. A 200Hz sávszélességgel végzendő mérés 

sávközepeinek effektív érték négyzete: 

 

 

9-5. ábra: a 2-9 kHz tartományban végzendő mérés magyarázó ábrája 

A 9-6. ábra egy, a szabványban javasolt mérőműszer blokk sémáját ismertetjük. A különböző kimenetek a mért 

és tárolt értékek későbbi feldolgozását is lehetővé teszik. 

 

9-6. ábra: az MSZ EN 61000-4-7 2002 szabvány szerinti műszer blokksémája 

A 9-6. ábra szerinti blokkséma egyes dobozainak fő funkciói az alábbiak: 

1. Analóg fogadó egység: a bemenetekre áramokat és feszültségeket adunk. Ezekben az egységekben végezzük 

el a jel előfeldolgozását, amely alkalmassá teszi a jeleket arra, hogy az A/D átalakító fogadhassa. Az egyik 

analóg jelet fogadja a szinkronizáló egység, amely biztosítja, hogy a mintavételi frekvencia szinkron legyen a 

hálózati frekvenciával. 
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2. A/D átalakító: az analóg jeleket digitális jelekké alakítja 

3. DFT vagy FFT processzor: a diszkrét (vagy gyors) Fourier transzformációt végzi. 

4. Feldolgozó rész: ez képezi a szabvány szerinti mennyiségeket, azok statisztikáit. 

2.1.1. A mért jelek feldolgozása és tárolása 

A bemenő jel 8 vagy 10 periódusnyi ablakozott csomagokra van bontva (ezt a 160 vagy 200 ms-ot nevezik 

ablakidőnek). A Fourier transzformációt minden csomagra el kell végezni. Az ablakfüggvény az ún. 

négyszögfüggvény, ami azt biztosítja, hogy az ablakidő elején és végén a mintavett jel értéke biztosan nulla 

legyen. 

A 8 vagy 10 periódus a feldolgozás folyamán egyetlen “átlagolt” periódusként jelenik meg, amely egyetlen 

periódus spektruma és a 8 vagy 10 periódusra vonatkozó átlagspektrumként fogható fel. A magyarázat a 9-7. 

ábra követhető. 

Ezeket az átlagspektrumokat kell a nagyon „rövid idejű” TVS=3 s időtartamra átlagolni, majd további átlagolással 

eljutni a „rövid idejű” TSh=10 perc átlagolási értékekig. 

 

9-7. ábra: a 8-10 periódus ablakozott átlag értelmezése 

2.2. Kiértékelés 

A mérés kiértékelése több részből állhat. Először is ki kell számolni a feszültségtorzulásra a szabvány szerinti 

P(95) értéket a csoport vagy alcsoport effektív értékekkel, harmonikusonként és a THD-re. Ha ez nem elegendő az 

esetleges problémák feltárása érdekében a mért időfüggvények kiértékelésére van szükség. 

2.2.1. Statisztika készítése 

A fentiek szerint képzett csoportok illetve alcsoportok G illetve C tényezőit a 9-7. ábra szerint 200 ms hosszan 

mintavételezett négyszög ablakfüggvénnyel szorzott, egymást kihagyás nélkül követő időfüggvényekből kell 

számítani. 

A 200 ms-os értékekből 15 db négyzetes átlagát kell képezni, az a 3 s-os effektív érték átlag, majd ezekből kell 

képezni a 10perces átlagokat, egymást követő 10 percenként. A 10 perces átlagok egy hétig mért statisztikájából 

készül a P(95) érték a korábban már mondottak szerint. Amennyiben ez az érték megfelel az előírásnak, akkor a 

harmonikus feszültségtorzulás nem lépte túl a szabványban megadott irány értéket, tehát megfelelő. 
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9-8. ábra: a harmonikus mérési eredmények megfelelőségének ellenőrzése 

Az egy hetes effektív érték átlag képzési szabályt az egyedi harmonikusokra felírt képletek alapján ismertetjük: 

 

ahol G lehet csoport vagy alcsoport jellemző 

 

 

A teljes harmonikus torzulás értéket ugyancsak a fenti összegzési szabály szerint kell számolni. A mutatók 

számolhatók a vonalas spektrum, vagy a harmonikus csoport vagy a harmonikus alcsoport komponenseivel. 

2.2.2. Egyéb kiértékelési lehetőségek 

A kiértékeléskor a mért és tárolt adatokból szinte tetszőleges mennyiségeket lehet számolni. Példaképpen 

felsoroljuk a 3 fázisfeszültség, 3 áram méréséből előállítható alapadathalmazt, amiből azután ezen értékek 

közötti kapcsolatokat is lehet vizsgálni. 

Harmonikusonként 

1. Fázisfeszültség effektív érték, fázisszög (a, b, c fázis) 

2. Fázisáram effektív érték, fázisszög (a, b, c fázis) 

3. Egyfázisú és háromfázisú hatásos, meddő, látszólagos teljesítmények, teljesítménytényező 

Háromfázisú mérés esetén a fenti mennyiségek értelemszerűen szimmetrikus komponensekre is kiszámolhatók. 

1. Fázisfeszültségek és fázisáramok Fourier sora alapján harmonikus feszültségek, áramok, teljesítmények 

2. Szimmetrikus összetevő feszültségek, áramok, fázisszögek, teljesítmények (alapharmonikus és 

felharmonikus) 

3. Statisztikák készítése a mért adatok idősorából (P(5), P(95), P(99), MIN, MAX, várható érték, szórás) 

4. x, y koordinátarendszerben tetszőleges két mennyiség összerendelhető. Korreláció számítások végezhetők 

5. a forrásirodalomban ismertetett módon harmonikus forrás keresés és torzítási hatás számítás. 

Összefoglalva fentieket, a harmonikus méréseket illetően alapvetően három típusú mérésre van szükség: 

1. harmonikus torzítás kibocsátás mérés 2,5 kHz-ig, 

2. közbenső harmonikus mérés 2,5 kHz-ig, 

3. harmonikus mérés 2-9 kHz tartományban. 
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A kis- és középfeszültségű közcélú hálózatokra vonatkozó szabvány egy hetes mérést ír elő az összeférhetőségi 

szintek ellenőrzésére. 

1. A mérés folyamán képezni kell az egyedi harmonikus feszültségek effektív értékeit és ezek 10 perces 

átlagértékeit kell tárolni. 

2. Képezni kell a teljes harmonikus torzulást ugyancsak 10 percenként átlagolva (THDU). 

A 10 perces egymást követő átlagokból képezni kell a mérés hetére vonatkozó eloszlásfüggvényt az egyedi 

harmonikusokra és a THDU-ra egyaránt. 

Az eloszlásfüggvények 95%-os értékeit (P(95)) tekinti a szabvány mértékadónak a harmonikus torzulást illetően. 

A mért eredményeknek kisebbnek kell lenni, mint a szabványban megadott megengedett feszültségtorzulás 

értékek (a táblázat a kis- és középfeszültségű hálózatokra vonatkozik, nagyobb feszültségszintre csak ajánlás 

van kiadva). 

3. Harmonikusok keletkezése és terjedése 

A továbbiakban vizsgáljuk meg, milyen módon hozzák létre a nemlineáris berendezések harmonikus áramai a 

hálózaton a harmonikus feszültségesést, amit feszültségtorzulásnak nevezünk, mivel a feszültségben 

megjelennek az alapharmonikustól eltérő frekvenciák és eltorzítják az 9-1. ábra látható szinuszos jelalakot. 

3.1. Keletkezés 

3.1.1. Elméleti alapok 

Tápláljuk ideális szinuszos feszültséggenerátorral a 9-9. ábra lineáris hálózatát, amelyre egy nemlineáris terhelés 

csatlakozik. 

 

9-9. ábra: a harmonikus torzulás keletkezése 

A h-adik rendszámra felírva az állandósult energiaátvitel egyenletét a 9-9. ábra jelöléseit alkalmazva: 

 

 

ahol A(h), B(h), C(h), D(h) a lineáris hálózat h-adik rendszámú négypólus paraméterei. Ha a lineáris hálózatrész 

egyetlen, l hosszúságú távvezeték, az A, B, C, D állandókra írható: 

 

 

 

 

ahol γ(h) a h-adik rendszámú komplex terjedési együttható, Z0(h) a h-adik rendszámú komplex 

hullámimpedancia. 
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Rendezve UR(h)-ra az egyenletet: 

 

A nemlineáris terhelésre feltételezzük, hogy: 

állandósult állapotban az uR(ωt) feszültség periodikus 

 

és Fourier sorba fejthető 

 

ahol 

 

az uR(ωt) függvényhez tartozik egy „g” függvénykapcsolattal meghatározott 

 

periodikus áram, amely Fourier sorba fejthető 

 

 

 

További feltétel: az uR(ωt) feszültség differenciális megváltozásaihoz tartozó differenciális áramváltozások 

iR(ωt)-ben korlátosak legyenek uR(ωt) elegendően nagy tartományában. 

Ekkor 

 

Behelyettesítve uR(ωt)-t 

 

ahol az ÛR(n) n=0-∞-ig szummázandó egy rögzített h áramfelharmonikusra (h rögzített és n=0, 1, 2, …). 

Tehát a fenti egyenlet értelmében a h-adik rendszámú áram létrehozásában az fh,n függvénykapcsolattal 

jellemzett módon részt vesz valamennyi, az UR feszültségben meglévő n-edik rendszámú komponens. Például 

egy adott nemlineáris terhelés 5. harmonikus áramát – ha a vizsgált munkapont környezetében linearizálható a 

rendszer – az f5,n függvénykapcsolatnak megfelelő módon az 

 

feszültségek hozzák létre. 

Tehát, ha az UR feszültség csak alapharmonikust tartalmazna, akkor ÎR(h)=fh,1[UR(1)] vagyis tiszta szinuszos 

feszültségről táplálva a nemlineáris fogyasztót, fellép a h-adik rendszámú áram a nemlineáris karakterisztika 
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következményeképpen. A felharmonikus áramok tehát a nemlinearitás következményei és az impedancia 

viszonyok olyanok, hogy a nemlineáris fogyasztók által keltett felharmonikus áramok áramgenerátoros 

jellegűnek tekinthetők. 

Mivel megadható a terhelésre is egy függvénykapcsolat az alapharmonikus feszültség és áram között 

 

ezért 

 

tehát a felharmonikus áram az alapharmonikus áram függvénye. 

A 9-9. ábra és az előző összefüggések alapján megadható a vizsgált rendszer hatásvázlata (9-10. ábra). 

 

9-10. ábra: a felharmonikus feszültségtorzulás keletkezésének hatásvázlata 

A lineáris hálózat teljes feszültségtorzulását a szuperpozíció tétel alkalmazásával nyerhetjük a rendszámonkénti 

feszültségtorzulás eredőjeként. Ha felharmonikus szűrést nem alkalmazunk, a hálózaton át záródó áram (IR H(h)) 

megegyezik a nemlineáris fogyasztó által keltett (IR(h)) harmonikus árammal: (IR H(h))=(IR(h)) és a hálózat h-

adik harmonikus feszültségtorzulása: 

 

ahol ZH(h) a hálózatnak a felharmonikus mérésponti impedanciája. 

A nemlineáris terhelés árama a 9-10. ábra hatásvázlata értelmében áramgenerátoros jelleggel táplálja a lineáris 

hálózatot, létrehozva az UH(h) feszültségesést. A hatásvázlat ezen részét Norton tétele értelmében 

rendszámonként a 9-11. ábra szerint vehetjük figyelembe. 

 

9-11. ábra: a harmonikus torzulás vizsgálata Norton helyettesítő kapcsolás alapján 

A 9-11. ábra a ZB(h) söntág az áramgenerátor belső impedanciáját jelképezi. 

 

(Az impedancia viszonyok (│ZB(h)│>>│ZH(h)│) következtében szokásos a ZB(h)=∞ közelítés a minőségi 

viszonyok vizsgálatakor.) 

A feszültségtorzulást okozó felharmonikus áramok általános esetben aszimmetrikusak, ezért rendszámonként 

lehetnek pozitív, negatív és zérus sorrendűek. A sorrendi áramok a hálózat sorrendi impedanciáin záródva 
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pozitív, negatív és zérus sorrendű feszültségeséseket hoznak létre, amelyekből a hálózat egyes csomópontjain az 

ismert transzformációs mátrix alkalmazásával rendszámonként előállíthatók a felharmonikus fázis 

feszültségesések. 

Általános esetben ismerni kell tehát a feszültségtorzulás meghatározásához a sorrendi felharmonikus áramokat, 

valamint a hálózat pozitív, negatív és zérus sorrendű felharmonikus impedanciáit. 

Adott nemlineáris fogyasztó felharmonikus árama számítható, vagy a későbbiekben ismertetett módon mérhető. 

3.1.2. Felharmonikus mérésponti és transzfer impedancia 

Későbbiekben látni fogjuk, hogy a zárlati teljesítmény alapján számított impedancia frekvencia arányos 

figyelembevétele általában nem ad helyes eredményt az FMI értékére. A felharmonikus mérésponti impedancia 

megállapítása számítással és méréssel történhet. Jelen fejezetben a számítási módszert ismertetjük. 

A felharmonikus mérésponti impedanciát befolyásoló tényezők: 

1. a hálózat kapcsolási állapota 

2. a terhelések 

3. a frekvencia. 

Ahhoz, hogy megállapítható legyen a fenti tényezők változásának súlya a mérésponti impedancia változásában, 

célszerű a számítás esetében a vizsgálatot két részre bontani, úgymint a terheletlen hálózat vizsgálatára és a 

terhelések hatásának vizsgálatára. 

A hálózat felharmonikus mérésponti impedanciája meghatározásához először definiálni kell a felharmonikus 

mérésponti impedancia fogalmát. 

 

9-12. ábra: a harmonikus mérésponti impedancia definíciója 

Vizsgáljuk a 9-12. ábra szerinti hálózatot, ahol a H-val jelzett elem a passzív lineáris hálózat, amely tartalmazza 

a passzív, lineáris fogyasztókat is. A nemlineáris terheléseket a felharmonikus tartományban a 9-11. ábra szerint 

áramgenerátorként, a szinkrongenerátorokat és motorikus fogyasztókat elektromotoros erejük és belső 

impedanciájuk figyelembevételével feszültséggenerátorként kezelve a hálózat többi részétől elkülönítjük, majd a 

j csomópontba Ij(h) h-adik rendszámú felharmonikus áramot injektálva, a j pont h-adik rendszámra mutatott 

mérésponti impedanciáját a feszültséggenerátorok, illetve az áramgenerátorok passzívvá tételével nyerjük (9-12. 

ábra): 

 

Ugyancsak a j csomópontba injektálva az Ij(h) áramot, definiálható a transzfer impedancia, az előzőkkel 

megegyező lezárási feltételekkel. A Zij transzfer impedancia alatt azt az impedanciát értjük, amely a j 

csomópontba történő egységnyi áraminjektálás esetén számértékre megegyezik az i csomópotban ezen áram 

hatására fellépő feszültséggel (Uij(h)). 
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Ezekben az összefüggésekben az áramok és feszültségek fazorok. 

Passzív hálózat esetén a hálózat reciprok, így 

 

A felharmonikus mérésponti és transzfer impedancia számítható vagy mérhető pozitív, negatív és zérus 

sorrendben egyaránt. 

A nemlineáris fogyasztók felharmonikus áramtermelése – egyes típusoktól eltekintve – általában 

szimmetrikusnak mondható. Az aszimmetrikus nemlineáris ipari fogyasztók primer kapcsolása úgy van 

kialakítva, hogy zérus sorrendű felharmonikus áramok ne kerüljenek a hálózatba (pl. ívkemence, villamos 

vontatás). A hálózat felharmonikus mérésponti és transzfer impedanciája pozitív és negatív sorrendre 

gyakorlatilag megegyezik, mivel a forgógépek negatív és pozitív sorrendű reaktanciája nagyobb frekvenciákon 

jó közelítéssel egyenlő. Ezen szempontok alapján a kisfeszültségű hálózatot kivéve elegendő a pozitív sorrendű 

hálózat vizsgálata, mivel a feszültségtorzulás túlnyomó részét a szimmetrikus pozitív vagy negatív sorrendű 

felharmonikus áramok okozzák. Kisfeszültségű hálózaton a zérus sorrendű torzítás jelentős mértékű lehet. 

A felharmonikus mérésponti impedancia méréssel, illetve számítással történő meghatározásával a szakirodalom 

foglalkozik bővebben. 

3.2. Terjedés 

Láttuk, hogy a harmonikus áramokat a nemlineáris fogyasztók keltik és nagyságuk az alapharmonikus árammal 

változik. A harmonikus áramok tehát a táphálózaton át záródnak, követve a minimális impedancia által kijelölt 

árampályát. Ez az áram út az azonos forrásból származó harmonikusokra nézve rendszámonként különböző 

lehet. Ilyen értelemben a harmonikus áramok a hálózat valamilyen hibája (zárlat, szakadás) esetén keletkező 

aszimmetria terjedésével rokon hatásként kezelhetők. A hálózati hibáknál megszokott a szimmetrikus 

összetevőkre bontás és a szimmetrikus összetevő hálózatokban való terjedés vizsgálata. Kövessük ezt a 

módszert a harmonikus áramok terjedésének vizsgálatakor is. 

3.2.1. Harmonikus szimmetrikus összetevők 

A háromfázisú rendszerben a harmonikusok is háromfázisú mennyiségek, csak a rendszámnak megfelelő 

frekvenciával. Ugyanúgy ábrázolhatók a forgó koordinátarendszerben, mint az alapharmonikus fazorok és a 

fáziskövetési sorrend a forgásirányban meghatározza a harmonikus szimmetrikus összetevőket. A 9-13. ábra egy 

szimmetrikus háromfázisú rendszer 3. és 5. harmonikus szimmetrikus összetevőit adjuk meg. 

 

9-13. ábra: a harmonikusok szimmetrikus összetevőkre bontása 

Így a 3. harmonikusra zérus, az 5. harmonikusra negatív sorrendet ad a követési szabály. A h-adik rendszámú 

harmonikusra 
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Általánosítva a harmonikusokra a fentieket, a szimmetrikus háromfázisú harmonikusok pozitív, negatív és zérus 

sorrendű követési sorrendje rendszám szerint a következő: 

1. zérus sorrendű harmonikusok        h=3n 

2. pozitív sorrendű harmonikusok        h=3n+1 

3. negatív sorrendű harmonikusok        h=3n-1 

ahol h a felharmonikus rendszám. 

Látható tehát, hogy a harmonikus áramok terjedése függ a hálózat földelésének rendszerétől, az áramútban lévő 

transzformátor kapcsolásától. 

A fentiekből következik, hogy pl. kisfeszültségű hálózat esetében, mivel az azonos fázisú 3. harmonikus áramok 

zérus sorrendű jelleggel összegződnek, a nullavezetőben a fázisvezető 3. harmonikus áramának háromszorosa 

folyik. A később bemutatott feszültséginverteres kapcsolásban a 3. harmonikus áram amplitúdója gyakorlatilag 

akkora, mint az alapharmonikus áramé, a THDI≈100%, ilyen esetekben a háromfázisú rendszer nullavezetőjében 

kb. kétszer akkora eredő áram folyik, mint a fázisvezetőben. Az 5. harmonikus szimmetrikus esetben negatív 

sorrendű, ezért a nullavezető áramában csak az aszimmetrikus – zérus sorrendű – komponense van jelen. 

A harmonikus áramok szimmetrikus összetevőinek ismeretében az egyes nemlineáris fogyasztók által termelt 

harmonikus áramok összegezhetők aszimmetrikus esetre is. Külön-külön számítani kell az egyes fogyasztói 

harmonikus áramokat fázishelyen. Az egyes fogyasztói áramok harmonikusonkénti fázishelyes eredője adja az 

eredő harmonikus áramot leágazásonként, a leágazási áramok fázishelyes összege az eredő transzformátor áram. 

Szimmetrikus esetben elég az egyfázisú helyettesítéssel számolni: A h-adik harmonikus áram pozitív, negatív 

vagy zérus sorrendű a 3n+l; 3n-1; 3n szabálynak megfelelően. Az egyszerű áttekinthetőség érdekében a 

továbbiakban szimmetrikus esetet (fogyasztó és hálózat feltételezünk). Az áramok összegzése rendszámonként a 

 

 

 

összefüggések szerint történik, ahol 

i az i-edik fogyasztót jelenti, 

φh i szög az i-edik fogyasztó h-adik harmonikus áramának szöge a h-adik harmonikus feszültséghez képest. 

A h-adik harmonikus feszültséget a gyűjtősínen mérjük. Itt kell megjegyezni, hogy a különböző típusú 

nemlineáris fogyasztókra alapvetően két módon modellezhető a harmonikus áramok szögének hozzárendelése. 

Az áraminvertereknél az alapharmonikus áramhoz köthetjük a felharmonikus áram szögeltolását. Így például ha 

az alapharmonikus áram φ szöggel késik a feszültséghez képest, a h-adik harmonikus áram jó közelítéssel h·φ 

szöggel lesz eltolva. 

A feszültséginverteres átalakítóknál (főleg IT berendezések) a harmonikus áramok szöge a tápfeszültséghez 

rendelhető, mivel az alapharmonikus áram fáziseltolása a tápfeszültséghez képest gyakorlatilag állandó. Az 

ilyen típusú fogyasztók 3. és 5. harmonikus árama a domináns és ezek lényegében fázishelyesen összegződnek. 

Mivel ezek a fogyasztói típusok alapvetően a kisfeszültségű hálózatra csatlakoznak, az itt keletkező 3. és 5. 

harmonikus áramok fázisban összegződve záródnak a közép/kisfeszültségű táptranszformátor kisfeszültségű 

tekercsén. 

A közép/kisfeszültségű transzformátorok delta/földelt csillag kapcsolásúak (D/yn). A zérus sorrendű jellegű 

harmadik harmonikus a kisfeszültségű oldalról gerjeszti a transzformátort és a középfeszültségű delta tekercsben 

ki tud alakulni a zérus sorrendű ellengerjesztés. Ez a folyamat követhető a 9-14. ábra. Így a középfeszültségű 

tekercs mintegy rövidzárt alkot a szimmetrikus, tehát zérus sorrendű 3 harmonikusra. Itt látható az is, hogy a 

transzformátor kisfeszültségű oldalán a csillagponton keresztül a nullavezető illetőleg a földelő vezető (ha 
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egyesítve van a nullavezetővel) a fázisáram harmadik harmonikus tartalmának háromszorosát vezeti. Az is 

belátható, hogy a transzformátor tekercsvesztesége is jelentősen megnő a 3. harmonikus többlet áram 

következtében. 

 

9-14. ábra: harmadik harmonikus áramok záródása Dyn transzformátoron 

A 9-15. ábra az időfüggvények ábrázolásával szemléletesen követhető a harmadik harmonikus áramok 

összegzési szabálya. A 9-16. ábra a harmonikus kezdőfázisának hatását láthatjuk a jelalakra. 

 

9-15. ábra: harmadik harmonikus áramok összegződése 

Ugyanakkor a szimmetrikus 5. harmonikus áram negatív sorrendű és áthatol a középfeszültségű hálózat felé 

(ennek következtében a középfeszültségű hálózaton a domináns feszültségtorzulást az 5. harmonikus okozza). 

Természetesen ez az áram is többletveszteséget okoz a transzformátorban. 

Adott 3. harmonikus áramra a 3. harmonikus feszültségtorzulást a transzformátor kapcsokon a transzformátor 3. 

harmonikus zérus sorrendű impedanciája szabja meg, ami közelítőleg háromszorosa a pozitív sorrendű 

alapharmonikus szórási impedanciának: 

 

Az 5. harmonikusra nézve azonban más a helyzet. 
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9-16. ábra: harmadik harmonikus kezdő fázis hatása az eredő jelalakra 

3.2.2. Terjedés kis/középfeszültségű hálózaton 

A harmonikus áramok mint aktív forrásból – áramgenerátorból – eredő mennyiségek, a mögöttes hálózat 

(táphálózat) eredő impedanciáját "látják". Ez az impedancia a harmonikus tartományban jelentősen eltérhet attól 

az értéktől, ami az alapharmonikus zárlati teljesítményből számítható a fogyasztói csatlakozási ponton 

(Thevenin impedancia). 

Ismerve a névleges feszültséget, az alapharmonikus ún. rövidzárlati mérésponti impedancia: 

 

ahol ZH a Thevenin impedancia az alapharmonikus frekvencián, Unv a névleges vonali feszültség, Sz 3F pedig a 

háromfázisú szimmetrikus zárlati teljesítmény 

Felharmonikus szempontból nézve a hálózatot a fogyasztó csatlakozási pontjáról, a Thevenin elv alkalmazható 

frekvenciánként és fogyasztónként. Így tehát egy fogyasztót tekintve egy adott frekvencián úgy határozható meg 

a felharmonikus mérésponti impedancia, hogy a hálózatból kiemeljük az aktív fogyasztót, amely felől az 

impedanciát meg akarjuk határozni és a hálózatot passzívvá tesszük. Ekkor az összes áramgenerátort és 

feszültséggenerátort el kell távolítani a hálózatból úgy, hogy bemenő impedanciájukkal szerepeljenek. Az ily 

módon passzívvá tett hálózatra az aktív fogyasztó csatlakozási pontján injektáljuk a h rendszámú áramot és a 

csatlakozási ponton mérjük a h rendszámú feszültséget. Ha egységnyi az injektált áram, a mért feszültség érték 

éppen a keresett impedancia számértékét adja. Ezzel a módszerrel mérhető az aktív fogyasztó hatása más 

hálózati csomóponton is. Ha az egységnyi injektált áram hatására létrejött feszültséget mérjük más 

csomóponton, a két érték hányadosa az ún. átviteli vagy transzfer impedancia, amint ezt a 9-12. ábra kapcsán 

már kifejtettük. 
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9-17. ábra: harmonikus hatás terjedése a hálózaton. A hálózat egyvonalas rajza és egyfázisú helyettesítése a h-

adik rendszámra 

A továbbiakban egy egyszerű hálózati példán (9-17. ábra) megvizsgáljuk a mérésponti impedancia alakulását a 

kisfeszültségű, a közép- és a nagyfeszültségű hálózat felől. 

Ha a kisfeszültségű hálózatra csatlakozik nemlineáris terhelés, harmonikus árama (a 9-17. ábra Ih NLF1) a 

mögöttes hálózat felé záródik. A 0,4 kV-os feszültségtorzulás a h-adik rendszámon a 0,4 kV-os gyűjtősínről h-

adik rendszámon mért mérésponti impedancia és az Ih NLF áram szorzata: 

 

A 9-17. ábra 3 csomópontos hálózatának impedancia mátrixában ez az elem a Z3,3 h. (Az egyszerűség kedvéért a 

2. csomópont és a TR2 transzformátor közötti kábel soros impedanciáját elhanyagoltuk.) 

Ha az Ih NLF1 áram hatására a 10 kV-os gyűjtősínen létrejövő feszültséget szeretnénk kiszámítani, ahhoz a Z2,3 h 

transzfer impedanciát kell ismerni. A 9-17. ábra hálózata még ebben az egyszerű esetben is viszonylag bonyolult 

L-C hálózat, amely soros és/vagy párhuzamos rezonancia vagy rezonancia közeli állapotban kiemelheti a h-adik 

rendszámú áramot vagy feszültséget, ami azt jelenti, hogy a névleges (injektált) áramnál jóval nagyobb 

részáramok folyhatnak a hálózat egy-egy elemén. Kapacitások nélküli hálózat esetén a harmonikusok terjedése 

és értéke könnyen követhető lenne, mivel a részáramok az áramosztás szerint számíthatók lennének. A 

kondenzátorok hatására azonban soros vagy párhuzamos rezgőkörök, ezek kombinációja alakul ki, ami 

rendkívül elbonyolítja a helyzetet. A 9-18. ábraés 9-19. ábra kapcsán a soros és párhuzamos rezgőkörök 

alapvető tulajdonságait tekintjük át. (A hálózaton az induktivitások például a transzformátorok szórási 

induktivitásai, a kondenzátorok lehetnek kábel kapacitások vagy fázisjavító kondenzátortelepek. Az ábrákon a 

harmonikus rendszám indexe h.) 

 

9-18. ábra: soros rezonancia 
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9-19. ábra: párhuzamos rezonancia 

A 9-18. ábraés 9-19. ábra látható, hogy a soros rezgőköri részfeszültség növekedés illetve a párhuzamos 

rezgőköri részáram növekedés a jósági tényezővel arányos. Az erősáramú hálózatokon a jósági tényező 

általában 4-10 közötti érték, függ a hálózat terhelési állapotától (a fogyasztói terhelések csökkentik az eredő 

jósági tényezőt, mivel általában nagyobb részt ohmos jellegűek és csillapítás növelő hatásúak). 

Eddig kis-és középfeszültségű hálózatokat vizsgáltunk. Láttuk azonban, hogy pl. a 120 kV-os távvezeték 

mérésponti impedanciája párhuzamos és soros rezonanciát is mutatott. Vizsgáljuk meg egy nagyfeszültségű 

távvezetékre a mérésponti impedancia viszonyokat a frekvencia függvényében. 

3.2.3. Távvezeték, mint rezgőkör 

A felharmonikus mérésponti impedancia frekvenciafüggvénye értékére a hálózat 50 Hz–es zárlati 

teljesítményéből általában nem lehet következtetni. Ez a tény nyilvánvalóvá válik a távvezeték felharmonikus 

mérésponti impedanciája vizsgálata alapján. 

 

9-20. ábra: szemléltető ábra távvezeték felharmonikus mérésponti impedanciája meghatározásához 

Tekintsük a 9-20. ábra távvezetékét. A távvezeték S pontjára csatlakozó nemlineáris fogyasztó harmonikus 

áramokat injektál a távvezetékbe. Kérdés, hogyan alakul a távvezeték S pontján a harmonikus 

feszültség(torzulás), ha a távvezeték R végpontja harmonikus szempontból rövidzár. 

A távvezeték hossza legyen l, pozitív sorrendű hullámimpedanciája Z0, és terjedési együtthatója γ. Állandósult 

állapotra pozitív, illetőleg negatív sorrendű harmonikusokra írható a távvezeték differenciálegyenleteket 

megoldva: 

 

 

A hosszegységre eső soros és sönt impedanciák ismeretében: 

 

 

A rövidzárási mérésponti impedancia a nemlineáris fogyasztó felől: 
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A g’=0 közelítéssel és feltételezve, hogy  

 

Veszteségmentes esetben 

 

 

A veszteséges és veszteségmentes esetben egyaránt a ZS(f) függvényben adott l hossz mellett ω változtatásával 

pólusok és zérusok követik egymást. Az első pólushelyeket különböző l vezetékhosszra a 9-1. táblázat mutatja. 

(A veszteséges esetet a ch és cos függvények sorfejtéses alakja első két tagjának figyelembevételével számoltuk, 

 és  közelítésekkel, 120 kV-os távvezeték adatokat figyelembe véve 

L’=1,34 mH/km, r’=0,15 Ω/km, C’=8,45 nF/km). 

9-1. táblázat: 120 kV-os rövidre zárt végű távvezeték első pólushelye a frekvencia és a hossz függvényében 

veszteségmentes és veszteséges esetben (pozitív és negatív sorrendre) 
 

Veszt

eség

mente

s 

eset 

l (km) 1500 300 214 136 115 88 79 65 60 

h=ω/

314 
1 5 7 11 13 17 19 23 25  

Veszt

esége

s 

eset 

l (km) 962 190 135 86 73 56 50 42 38 

h=ω/

314 
1 5 7 11 13 17 19 23 25  

A 9-1. táblázatból leolvasható, hogy veszteséges esetben az első pólusok rövidebb vezetékhossznál lépnek fel 

azonos frekvencia esetén. A táblázat adatai értelmében felharmonikus vonatkozásban a rövid és hosszú vezeték 

mindig adott frekvenciával együtt értelmezhető. Pl. az 50 Hz–en rövidnek számító 100 km hosszú vezeték a 13. 

harmonikusra nézve hosszú vezeték, mivel az első pólushely közelébe kerül a vezeték. 

(A villamos hálózatot távvezetékek, transzformátorok, generátorok, fázisjavító kondenzátorok, fogyasztók 

bonyolult összekapcsolódása képezi. A felharmonikus mérésponti impedancia ennek a bonyolult hálózatnak a 

Thévenin impedanciája a méréspontról mérve, különböző frekvenciákon.) 

A 9-21. ábra a vizsgált veszteségmentes távvezeték imittancia függvényének elvi frekvencia menetét ábrázoltuk, 

a pólusok és zérusok követésének szemléltetésére. 



 Harmonikusok  

 98  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

9-21. ábra: a vizsgált távvezeték bemeneti FMI imittancia függvény elvi menete rövidrezárt és üresen járó 

végpont (R) esetén 

3.2.4. A hálózati rezonancia alap esetei 

3.2.4.1. Párhuzamos rezonancia 

A hálózati rezonancia kialakulásának lehetősége, mint láttuk, az erősáramú hálózatokban alapvetően adott. 

Térjünk vissza a KÖF/KIF ellátás viszonyainak vizsgálatára. A 9-22. ábra egy szokásos ellátási séma látható, a 

kisfeszültségű fogyasztónál alapharmonikus meddőteljesítmény kompenzálással, ami változtatható kapacitású 

kondenzátorteleppel (népszerű elnevezéssel fázisjavítással) van megoldva. Ha a fogyasztó nemlineáris, akkor 

harmonikus áramot termel. A 9-23. ábra a harmonikus helyettesítő ábrát tüntettük fel. A fázisjavító kondenzátor 

telep kapacitása és a betáp pontról mért mögöttes hálózati induktivitás párhuzamos rezonanciába kerülhet olyan 

frekvencián, amelyen van harmonikus áram termelése a nemlineáris fogyasztónak. 

 

9-22. ábra: hálózati rezonancia a kisfeszültségű fázisjavítás következtében. Szokásos ellátás egyvonalas rajza 

A 9-23. ábra hálózatának párhuzamos rezonancia frekvenciája: 

 

 

9-23. ábra: helyettesítő áramkör a 9-22. ábra hálózatára 

A betáplálási pontról mért mögöttes hálózati induktivitás számításakor vegyük csak a 10/0,4 kV-os 

transzformátor szórási induktivitását figyelembe, valamint hanyagoljuk el a kábel kapacitást is. Ekkor a 

párhuzamos rezonancia frekvencia: 

 

Behelyettesítve az összefüggésbe a transzformátor saját zárlati teljesítményét valamint a kondenzátor telep 

meddőteljesítményét, a párhuzamos rezonancia rendszámra egyszerű közelítő összefüggést kapunk: 
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ahol SZ a kondenzátor csatlakozási pont zárlati teljesítménye, QC a kondenzátor teljesítménye (azonos 

dimenzióban). 

Látjuk tehát, hogy a párhuzamos rezonancia következtében a hálózat felé folyó harmonikus áram (ha a 

harmonikus áram frekvenciája azonos a párhuzamos rezonancia frekvenciával) a jósági tényező szerese lesz a 

nemlineáris fogyasztó által keltett értéknek. Ismeretes, hogy a jósági tényező a transzformátorokra pl. az ötödik 

harmonikusra kb. 15, a hálózat felé záródó ötödik harmonikus áram, tehát jóval nagyobb lesz a ténylegesen 

termelt értéknél. További bajt okozhat, hogy a kondenzátor harmonikus árama is ugyanilyen mértékben megnő, 

mivel a párhuzamos rezonancia egyik rész eleme. Ez viszont a kondenzátor túlmelegedését, majd 

tönkremenetelét okozza. 

3.2.4.2. Soros rezonancia 

Kapcsoljuk ki gondolatban a 9-23. ábra nemlineáris fogyasztóját, és a fogyasztó legyen lineáris, amit azonban 

meddőkompenzálni kell. A 10 kV-os hálózat megengedett harmonikus feszültségtorzulása pl. az 5. 

harmonikusra 6%. Helyezzük el a harmonikus forrást ennek megfelelően a 10 kV-os oldalra. A 10 kV-os oldal 

felől a 10/0,4 kV-os transzformátor szórási impedanciája és a fázisjavító kondenzátor soros rezonanciáns R-L-C 

kört képez ugyanazon a frekvencián, ami a belül keletkezett harmonikusokra párhuzamos rezonancián 

jelentkezett. 

A soros rezonancia rendszáma tehát közelítőleg a  képlettel számítható. 

A 9-19. ábra jelöléseit alkalmazva, a soros rezgőkör belső pontján (a kondenzátoron) a feszültség torzulás Q0-

szorosa lesz a rezgőkörre kívülről ráadott Uh feszültségnek. Ez azt jelenti, hogy a gyakorlati értékek mellett, 8-

12% feszültségtorzulás is felléphet egy lineáris fogyasztónál a kisfeszültségű gyűjtősínen, ha 

kondenzátorteleppel van fázisjavítása megoldva. 

Összefoglalva a fejezetben a harmonikusok hálózati terjedéséről mondottakat, megállapíthatjuk, hogy általános 

szabály nem mondható ki, minden esetben egyedi vizsgálatot kell végezni annak megállapítására, hogy 

kialakulhat-e rezonancia a hálózaton, ami teljes mértékben megváltoztatja a harmonikus terjedési viszonyokat. 

Láttuk, hogy a mérésponti és átviteli (transzfer) impedanciák ismerete nélkül a kérdésre csak méréssel adható 

válasz. 

Az impedancia vagy számítható (ekkor a hálózat kellően pontos modellezése szükséges a harmonikus 

tartományban), vagy célberendezéssel mérhető. 

A számítás nem kerülhető el, ha tervezési stádiumban kell meghatározni egy telepítendő nemlineáris berendezés 

hálózati visszahatását. A számítást nagy mértékben megkönnyíti a csatlakozási pontban az FMI ismerete. A 

mérésponti  impedancia mérést névleges feszültségen (élő) hálózaton kell végezni, mert a kikapcsolt hálózat 

harmonikus impedanciája jelentősen eltér az élő hálózatétól. Fentiekből látszik, hogy akár a számítógépi 

szimuláció, akár a mérés nagy felkészültséget igényel. 

3.2.5. Harmonikus áramok összegződése 

A harmonikus áramok összegződése nem követ semmilyen szabályosságot. Ennek ellenére fogyasztói típusokra 

elég jó közelítő összefüggéseket lehet megadni, amelyek hálózati mérések statisztikus feldolgozásán alapulnak. 

Ennek illusztrálására egy jellegzetes kisfeszültségű fogyasztói csoportra adunk mérési 

eredményeket,amelyekből levonható következtetéseket is ismertetjük. 

A 9-24. ábra az információtechnológiai berendezések és kisebb teljesítményű berendezések tápegységeként 

elterjedten alkalmazott feszültséginverteres bemenetű kapcsolóüzemű tápegységek jellemző áram jelalakját és 

spektrumát ismertetjük. A 9-25. ábra- 9-27. ábra napjaink jellegzetes kisfeszültségű energiatakarékos fogyasztói 

áramainak időfüggvényét és spektrumát ismertetjük a tápfeszültséggel együtt mérve. A korábban mondottak 

alátámasztására az alapharmonikus, a harmadik és ötödik harmonikus áramok amplitúdóit és fázisait is 

megadjuk. Érdemes megfigyelni, hogy a harmadik harmonikusok fázisszögei milyen közel esnek egymáshoz 
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különböző típusú fogyasztók esetén is, ugyanakkor az ötödik harmonikusnál már jelentős lehet az eltérés. Ezzel 

magyarázható az a tapasztalati tény, hogy KIF hálózatokon a kábelek nulla vezetőiben igen nagy a harmadik 

harmonikus áram, az ötödik harmonikus áramok viszonylag kiegyenlített negatív sorrendű rendszert alkotnak és 

a geometriai összegződés eredőt csökkentő hatása erősen érződik az aritmetikailag vártnál sokkal kisebb eredő 

harmonikus áramban. Végül a 9-28. ábra jellegzetes régi típusú háztartási fogyasztó áramalakját és spektrumát 

ismertetjük. Míg az előző fogyasztók alapharmonikus áramai kapacitívek, addig ez a fogyasztó erősen induktív, 

viszont áram torzítása alig több 10%-nál. 

 

9-24. ábra: egyfázisú feszültséginverteres kapcsolás feszültség-áram időfüggvényei és áramának harmonikus 

spektruma 

 

9-25. ábra: 18W-os kompakt fénycső feszültség, áram időfüggvények és az áram spektruma. 

(I1=0,09 A, φ1=25º, I3=0,067 A, φ3=80º, I5=0,04 A, φ5=152º, THDI=0,097 A. Az alapharmonikus áram kapacitív, 

az áram THD százalékos értéke 100%-nál nagyobb.) 



 Harmonikusok  

 101  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

9-26. ábra: Színes televizió feszültség, áram időfüggvények és az áram spektruma. 

(I1=0,667 A, φ1=6.3º, I3=0,529 A, φ3=7,9º, I5=0,314 A, φ5=17,2º, THDI=0,655 A. Az alapharmonikus áram 

kapacitív, az áram THD százalékos értéke 100%-nál kicst kisebb.) 

 

9-27. ábra: Személyi számítógép feszültség, áram időfüggvények és az áram spektruma. 

(I1=0,45 A, φ1=14,4º, I3=0,38 A, φ3=20,5º, I5=0,27 A, φ5=35,6º, THDI=0,53 A. Az alapharmonikus áram 

kapacitív, az áram THD százalékos értéke 100%-nál nagyobb.) 

 

9-28. ábra: Háztartási fagyasztó feszültség, áram időfüggvények és az áram spektruma. 

(I1=0,88 A, φ1=-52º, I3=0,075 A, φ3=-110º, I5=0,055 A, φ5=74º, THDI=0,094 A. Az alapharmonikus áram 

induktív, az áram THD százalékos értéke 100%-nál jóval kisebb.) 

4. Harmonikusok kompenzálása 

4.1. Passzív harmonikus szűrés 

Az előző fejezetekben megismerkedtünk a harmonikusok keletkezésével, terjedésével, mérésével, a harmonikus 

teljesítmény fogalommal, az okozott problémákkal, megengedhető értékükkel, majd a forrás behatárolással. 

Jelen fejezetben a hálózat felé folyó harmonikus áramok passzív eszközökkel történő csökkentését tárgyaljuk. 

A passzív harmonikus szűrés azt jelenti, hogy a nemlineáris fogyasztó által termelt harmonikus áramnak a 

hálózat felé záródó értékét passzív (tehát nem áramgenerátor jellegű) elemek célszerű kapcsolásával adott 

mértékben lecsökkentjük. 

4.1.1. Hangolt szűrők, szűrési tényező 

Az ábra jelöléseivel írjuk fel a h rendszámú harmonikusra a szűrési tényezőt, amelynek definíciója: 
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ahol Inh a nemlineáris fogyasztó által termelt, IHh a hálózat felé folyó h rendszámú harmonikus áram. 

 

9-29. ábra: passzív hangolt szűrő elhelyezése a hálózaton. Egyvonalas elvi helyettesítő ábra a h-adik 

harmonikusra 

A 9-29. ábra szűrőjét a hatásvázlatban a táphálózat harmonikus mérésponti impedanciájával párhuzamosan 

kapcsolva, a 9-30. ábra követhető, hogyan fejti ki feszültségtorzítást csökkentő hatását a hangolt szűrő. A szűrő 

impedanciája hangolási frekvenciáján kicsi (ideális veszteségmentes esetben nulla), ezért a harmonikus áram 

nagy része nem a hálózaton, hanem a szűrőn át záródik. Ennek következtében a feszültségtorzulás és a 

harmonikus áram által okozott hálózati veszteség jelentősen csökken. A hálózati paraméterek ismeretében a 

szűrési tényező tervezhető (lásd a szakirodalmat). 

A szűrési tényező a hálózat és a szűrő impedanciájával, illetve admittanciájával is kifejezhető. 

A nemlineáris fogyasztók egyidejűleg általában több harmonikus rendszámon termelnek harmonikus áramot, 

ezért több hangolt szűrőt kell alkalmazni, amelyek a megengedettnél nagyobb feszültségtorzulást okozó 

áramokat szűrik. A több szűrőből álló egységet harmonikus szűrő csoportnak nevezzük. 

 

9-30. ábra: a 9-29. ábra ismertetett áramköri elrendezés szerinti harmonikus szűrés hatásvázlata. 

Veszteségmentes szűrő esetén a feszültségtorzulás nulla 

4.1.2. Szűrőcsoport tervezés 

A szürőcsoport tervezésekor az alábbi feltételeket kell figyelembe venni: 

1. A szűrendő nemlineáris fogyasztói csoport által igényelt alapharmonikus meddőteljesítmény 

2. A szűrendő harmonikus frekvenciák 

3. A szűrendő harmonikus áramok nagysága 

4. A szűrési tényező, aminek az alábbi pesszimális feltételek mellett kell teljesülnie: 

5. Nem karakterisztikus rendszámokon az áram kiemelés elkerülése 

6. Technológia figyelembe vétele (a harmonikus áram változás sebessége, gyakorisága) 

A tervezés alapvetően két módszerrel történhet: 

1. Hálózat analízissel 

2. Hálózat szintézissel 
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Akármelyik módszerrel történik a méretezés, a soros és párhuzamos rezgőkörök karakterisztikáinak ismerete 

szükséges hozzá, ez megtalálható a szakirodalomban. 

4.2. Aktív harmonikus szűrés 

Az aktív harmonikus szűrés definíciója, hogy valamilyen berendezéssel előállítunk a szűrendő (csökkentendő) 

harmonikus árammal ellenfázisú, vele azonos frekvenciájú áramot, amely áramot összegzünk az eredeti 

árammal a fogyasztó kapcsainál, a hálózati csatlakozási pont előtt (a fogyasztói oldalon). Így a hálózat felé a 

csökkentett harmonikus áram folyik. Az aktív szűrő hálózatra csatlakozását a 9-31. ábra mutatja. 

 

9-31. ábra: az aktív szűrő csatlakozása a hálózatra 

Az ábra alapján az aktív szűrő szűrési mechanizmusát is ábrázolhatjuk a passzív szűrés kapcsán már megismert 

hatásvázlaton (9-32. ábra). 

 

9-32. ábra: az aktív szűrő szűrési folyamatának hatásvázlata 

A 9-32. ábra alapján meghatározható az aktív és a passzív szűrés közötti különbség a hálózattal való 

kölcsönhatás szempontjából. Az aktív szűrő nem változtatja meg a hálózat frekvencia jelleggörbéjét, szemben a 

passzív szűrővel, amely, mint láttuk, minden két szűrt frekvencia között, beleértve a nulla frekvenciát is, 

létrehoz egy párhuzamos rezonanciát, tehát a nem karakterisztikus harmonikusokat kiemeli. Ugyanakkor viszont 

előfordul, hogy nagyobb rendszámon a fogyasztói hálózat maga képezi a párhuzamos rezonanciát. Ilyen esetben 

jelenleg még csak a csillapított szélessávú szűrő alkalmazása javasolható. 

Egyéb vonatkozásban a 9-2. táblázatban hasonlítottuk össze a két megoldást. 

9-2. táblázat: a passzív és aktív szűrés összehasonlítása 
 

Folyamat Passzív szűrés Aktív szűrés 

Hálózati rezonancia A szűrt harmonikusok között és a 

legkisebb szűrt rendszám alatti 

frekvencián mindig van 

párhuzamos rezonancia 

Nem okoz 
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Túlterhelés Nem akadályozható meg, csak 

körültekintő tervezéssel 
Nem lehetséges 

Kiválasztott rendszám szűrése Lehetséges, de csak, ha az a 

legkisebb szűrendő rendszám 
Lehetséges 

Nagyobb frekvenciákon szűrés Szélessávú szűrővel Egyelőre nem alkalmazzák, csak 

max. 650Hz-ig 

Bővítés Lehetséges, de azonos frekvenciára 

hangolt szűrők párhuzamos üzeme 

nagy körültekintést igényel 

Lehetséges 

Alapharmonikus 

meddőkompenzálás 
Lehetséges, de csak lépcsőkben 

változtatható 
Lehetséges, folyamatosan 

szabályozható 

Karbantartás Nem igényel karbantartást Rendszeres karbantartást igényel 

veszteség Hatásfok 99-99,5% Hatásfok 96-97% 

rendelkezésre állás nagy változó 

Beruházási költség 5 1 

4.2.1. Az aktív szűrés napjainkban 

Az impulzusszélesség modulációs (ISZM) technika elterjedésével egyre nagyobb teljesítményű aktív szűrőket 

építenek. Ma már az aktív szűrő kereskedelmi termék, bár egyelőre még elég borsos áron. Ezért egyre jobban 

terjed a hibrid szűrési megoldás (passzív+aktív szűrés), amivel később még foglalkozunk. 

Az aktív szűrő blokkvázlatát a 9-33. ábra mutatja. 

 

9-33. ábra: az aktív szűrő blokkvázlata 

A blokkvázlat fő elemei a nemlineáris terhelés (1) a mérő, jelátalakító, fáziskorrigáló egység (2), a szabályozott 

áramgenerátor (3), a hálózati szűrő-csatoló egység (4), a szabályozó egység (5). Az áram mintavétel a hálózati 

áramból a szabályozási hiba csökkentését célozza. 

A terület még nem tekinthető teljesen kiforrottnak, folyamatosan jelennek meg publikációk egyre jobb 

szabályozási struktúrákról. A főáramkör feszültséginverteres ISZM, alapjában véve két módon valósítható meg. 

Az egyik megoldás a közvetett kapcsolású berendezés. Blokksémáját a 9-34. ábra mutatja. Az inverter 

veszteségeit a kisfeszültségű hálózatból fedezi. 



 Harmonikusok  

 105  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

9-34. ábra: közvetett kapcsolású aktív szűrő blokksémája 

A másik megoldás a közvetlen kapcsolású berendezés, amelyik elvileg nem igényel külön hálózati betáplálást, 

de az egyenköri kondenzátor feszültség tartását valamilyen eszközzel biztosítani kell, ha alapharmonikus 

meddőáram forrásként is akarjuk használni. Kapcsolását a 9-31. ábra mutatja. 

A szűrők hálózatra csatlakozásakor meg kell oldani az ISZM miatt jelentkező nagy frekvenciájú harmonikusok 

szűrését, ami valamilyen passzív szűrési megoldást igényel. 

Az aktív szűrő főáramköre az ISZM vezérlésű híd kapcsolás, amit nulla vezető nélküli esetre a 9-35. ábra mutat. 

 

9-35. ábra: az aktív szűrő főáramköre 

A 9-36. ábra fázisonként külön vezérelhető, aszimmetrikus kisfeszültségű nemlineáris fogyasztó teljes 

kompenzálására alkalmas kapcsolás főáramkörének sematikus rajza látható. A 9-35. ábraés 9-36. ábra kapcsoló 

eleme lehet GTO, IGBT, IGCT, vagy IEGT. A kapcsoló elemek közös jellemzője, hogy kiolthatók, tehát nem 

áram nulla átmenetben olt ki magától, mint a tirisztor. Kapcsolási frekvenciájuk 5-25kHz közé esik, elemenként 

változó. A kapcsolási frekvencia miatti nagyfrekvenciás összetevő leválasztásáról gondoskodni kell. Erre 

szolgál az ábrán az Rsz, Csz szűrőkör. Az áramkört az angol szakirodalom DSTATCOM-nak nevezi. 

 

9-36. ábra: aszimmetrikus nemlineáris terhelés kompenzálás főáramkör sematikus rajza 

Aktív szűrővel az ISZM technikának köszönhetően, ha a szabályozó kör kellően gyors, igen gyors válaszidőt 

lehet elérni A működés sebességére vonatkozóan példaképpen a 9-37. ábra egy meddőkompenzátorként működő 

aktív szűrő áramát lehet látni, amint az egyébként induktív terhelőáram megváltozását gyakorlatilag késleltetés 

nélkül kompenzálja. 
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9-37. ábra: az aktív szűrő szabályozási sebességének szemléltetése 

4.2.2. Hibrid szűrés 

Az aktív és passzív szűrés együttes alkalmazását nevezzük hibrid szűrésnek, amit a 9-38. ábra hatásvázlata 

szemléltet. 

 

9-38. ábra: a hibrid szűrés hatásvázlata 

A hibrid szűrésnek számos előnye lehet. Alkalmazását és a konkrét megoldást elsősorban gazdasági, 

másodsorban műszaki szempontok befolyásolják. 

Általában a legnagyobb teljesítményt igénylő legkisebb rendszámú harmonikus szűrését passzív szűrővel oldják 

meg, amelyik szűrő egyúttal az alapharmonikus meddőkompenzálás nem változó részét is kompenzálja. A 

maradék alapharmonikus és harmonikus kompenzálása illetve szűrése már jóval kisebb teljesítményű aktív 

szűrőt igényel. Ha indokolt, akkor a nagy rendszámú harmonikusok csökkentésére szélessávú passzív szűrő 

alkalmazható, amelyik szintén részt vesz az alapharmonikus meddőkompenzálásban. 

5. Szakirodalom 

[1] Dán András, Tersztyánszky Tibor, Varjú György: Villamosenergia-minőség, Invest Marketing Bt., Budapest 


