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1. fejezet - Elektronikus 
túláramvédelem 

1. Bevezetés 

A túláramvédelmek a leggyakrabban alkalmazott védelmek. Fő alkalmazási területük a túlterhelésvédelem, 

sugaras vezetékek zárlati alapvédelme, nagyobb elosztóhálózati transzformátorok alapvédelme, sugaras 

hálózatot tápláló gyűjtősín védelme, tartalék védelem általánosan, zérus sorrendű kivitelben földzárlatvédelem 

sugaras hálózaton, tartalék védelem hurkolt hálózaton, stb. 

A villamosenergia-rendszerben túláramot több jelenség idézhet elő. A túláramvédelmek kiválasztásához, 

alkalmazásához, beállításához ezeket pontosan ismerni kell. 

A túláramokat igen gyakran túlterhelés idézi elő. Oka lehet a fogyasztók terhelésének túlzott emelkedése, kiesett 

vagy kikapcsolt hálózati elem miatt a söntölőelem teherátvétele, automatikus átkapcsolás miatt a terhelésátvevő 

elem elégtelen keresztmetszete, helytelen hálózattervezés vagy üzemvitel, helytelen teherelosztás. 

A túláramok másik fajtája lengési jelenségből származik. Zárlatok és kikapcsolásuk, automatikus 

visszakapcsolások vagy kézi kapcsolások következtében a hálózatra párhuzamosan dolgozó generátorok 

terhelési szögének meg kell változnia. A változás során lengések lépnek fel, amelyek rövid ideig tartó 

túláramciklusokat okozhatnak. 

Ha valamely hálózatrészen nagy teljesítményt kell átvinni, és az meghaladja a statikus stabilitás határát, a 

stabilitás megbomlik és a zárlatokhoz hasonlóan igen nagy túláram és feszültségletörés lépe fel. 

A legnagyobb túláramokat általában zárlatok okozzák. 

2. A mérés célja 

A mérés célja, hogy a hallgatók megismerjék a túláramvédelmek és a visszakapcsoló automatikák alapvető 

működését. Az előzetesen kiszámolt védelmi beállítások vizsgálatával a gyakorlatban próbálhatják ki, hogyan 

reagál egy túláramvédelem a hálózaton fellépő hibára. A mérés során lehetőség nyílik a jellegzetes 

magyarországi túláramvédelmi eljárások megismerésére is. 

3. A mérés elméleti alapjai 

3.1. A védett hálózat és modellje 

3.1.1. A hálózati tolpológia és adatok 

A védett hálózat és az egyes hálózatelemek adatai az 1-1. ábrán láthatók. A 120/20 kV-os 25 MVA 

teljesítményű transzformátor által táplált 20 kV-os gyűjtősínre 8 db sugaras leágazás csatlakozik, egyenként 

3 MVA fogyasztói teljesítménnyel. Ezek közül az 1. számú leágazásra van telepítve a vizsgálandó ETIVA 20 

típusú védelem és automatika. 

A 20 kV-os tápsínhez közel viszonylag nagy teljesítményű (630 kVA) transzformátor leágazás van, amely a 

20 kV-os oldalon biztosítóval van védve. A 20. km vezetékhossznál oszlopmegszakító közbeiktatásával 5 km-es 

szárnyvezeték indul, amely biztosítóval védett 100 kVA-es fogyasztói transzformátort táplál. A szárnyvezeték 

védelmére az oszlopmegszakítóra ható zérus sorrendű áramérzékeléssel kiegészített túláram-idő védelmet 

tételezünk fel. 

További 10 km-es vezetékszakasz után, a leágazás végpontjánál, biztosítóval védett 100 kVA-es transzformátor 

csatlakozik. 
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1-1. ábra 

A 20 kV-os, A=120 mm2 keresztmetszetű nemesített alumínium fázisvezetőkkel rendelkező, védővezető nélküli 

távvezeték további adatai: 

1. a rövidzárlati melegítésre megengedhető t max maximális védelmi idő, másodpercben: 

 

ahol I be a túláramvédelem beállítása [A], A a vezető keresztmetszete [mm2], B a vezetékállandó, értéke 

12,2 mm2/kAs. 

1. az l hosszúságú vezeték földzárlati árama: 

 

ahol  Icf=0,051 A/km. 

A csillagpontban 50 Ω földzárlati áramnövelő olajellenállás (FÁNOE) van, amelyet a földzárlatvédelmi 

automatika (FÁVA) kapcsol be, időlegesen. A földzárlatok esetén a hibahelyi ellenállás feltételezett értéke 30 Ω 

(20 Ω ívellenállás és 10 Ω oszlopföldelési ellenállás). A hálózatra feltételezzük a pozitív és a negatív sorrendű 

impedanciák egyenlőségét, ezért a kétfázisú és a háromfázisú rövidzárlati áramok közötti kapcsolat: 

 

1. végül az ETIVA védelmet tápláló áramváltó áttétele 400/5 A. 

3.1.2. A hálózat modellje 

A hálózat modelljét az 1-2. ábra szemlélteti. Látható, hogy ez a hálózat háromfázisú leképezése, amely csak a 

soros impedanciákat foglalja magában, a mögöttes hálózatra és az ETIVA 20-szal védett leágazás elemeire 

vonatkozóan. A modellhálózat 5/20 áttételű, azaz a védelem felé négyszeres áramnövelő áramváltóval 

csatlakozik. A modell névleges feszültsége 83/48 V amely olyan gyakorlati megfontolásokból adódott, mint a 

modell elemeiben keletkezett veszteség, valamint a rendelkezésre álló áramváltók adta lehetőségek. 
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1-2. ábra 

A modell soros elemei ellenállások, amelyek a hálózati impedancia abszolút értékét képezik le. A leképezés 

alapja az, hogy a védelemre jutó áram a valódi hálózatban és a modellben azonos legyen. Egy adott hibahelyen 

fellépő 3F zárlat esetén, amelyre a zárlati hálózati impedancia Z H, a védelembe belépő áram: 

 

Ugyanilyen zárlati feltételre, és hibahelyre vonatkozó Z M modellimpedanciának akkorának kell lennie, hogy a 

modellből a védelembe ugyancsak i áram lépjen be. 

 

Ebből kiszámítható a Z H impedanciához tartozó Z M modellimpedancia: 

 

 

Az így nyert impedanciák értékei az 1-2. ábrán láthatóak. A csillagponti ellenállás magában foglalja a hálózati 

csillagponti ellenállást (50 Ω) és a hibahelyi ellenállást (30 Ω) is, ennek megfelelően: 

 

A hálózati impedancia leképezése a következő egyszerűsítésekkel történt: 

1. a mögöttes hálózat impedanciája a zérus sorrendű hálózatban is szerepel 

2. a vezeték zérus sorrendű impedanciája a pozitív sorrendűvel azonos. 

Az 1-2. ábrán megtalálhatóak az ETIVA 20 sorkapcsai, 1-17 számozva. Látható, hogy a fázisáramokból csak az 

R és a T fázist fogadja (a szigetelt jellegű csillagpontnak megfelelően), valamint az I0 (pontosabban a 3I0) zérus 

sorendű áramot. A valódi hálózatnál két magvas áramváltó van, ennek a relémagja táplálja az 1-6 kapcsokon az 

alapvédelmet, míg a műszermagja a7-12 kapcsokon át a tartalékvédelmet. A modellen csak egy áramváltó mag 

van, erről a két védelem sorosan kapcsolva kapja az áramot. 

A 13-17 kapcsokon keresztül a védelem a 220 V egyenfeszültséget kapja a működtetéshez (M1+, M2+), a 

jelzéshez (J+) és a készülék táplálásához (K+). Ezek a csatlakozások fixen be vannak huzalozva. 

A különböző fajta zárlatok szimulálása az 1-7 jelölt hibahelyeken történhet. A zárlatképzés a megfelelő 

hibahelynek az M2 zárlatképző megszakítóhoz való csatlakoztatásával történik. 

3.2. Automatikák és modell működtetések 
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Az automatikákat és a működtetéseket az 1-3. ábra alapján tárgyaljuk. Segédletként használható a gyakran 

használt rövidítéseket felsoroló M.1. melléklet, valamint a mágneskapcsolók és relék azonosítását megadó M.2. 

melléklet. 

3.2.1. Földrázlatvédelmi Áramnövelő ellenállást Vezérlő Automatika (FÁVA) 

Földzárlat esetén a földzárlati áramnövelő olajellenállást (FÁNOE) időlegesen bekapcsolja. Erre hat a fezsültség 

alatti munkavégzés (FAM) kapcsolója, amely a FÁNOE tartós bekapcsolását hozza létre. A FÁNOE 

bekapcsolás és a FÁVA működés időbeli lefolyását az 1-4. ábra szemlélteti. 

3.2.2. Kétlépcsős Visszakapcsoló Automatika 

Az ETIVA 20 részét képező, a leágazásra ható kétlépcsős visszakapcsoló automatika, amely magában foglalja a 

gyors visszakapcsoló automatikát (GVA) és a lassú visszakapcsoló automatikát (LVA). A FAM a KVA 

működtetéseket letiltja. 

A földzárlat fellépését követően, amely a FÁVA U0> reléjének meghúzásával jár, rövid várakozás (FÁVA 

előkésleltetés, 1-4. ábra: 1 s) következik, lehetőséget adva a földzárlati ívnek, hogy kompenzálás hatására 

kialudjon. Ezt követően a FÁNOE bekapcsolás és bekapcsolva tartása a GVA ciklus idejét meghaladó ideig 

(1-4. ábra: 3 s). Az ETIVA GVA ciklusa több részből áll: 

1. FÁNOE bekapcsolási tranziensek lecsengésére várakozás (1-4. ábra: 0,125 s) 

2. lekapcsolás 

3. holtidő (1-4. ábra: 0,5 s) 

4. visszakapcsolás 

5. visszakapcsolás sikertelensége esetén újbóli azonnali lekapcsolás 

Ezt követi az LVA ciklus: 

1. holtidő (1-4. ábra: 30-60 s) 

2. visszakapcsolás 

3. ha sikertelen, újabb FÁVA ciklus 

4. szelektív időlépcsőzésnek megfelelő késleltetésű leoldás (szárnyvezeték, transzformátor biztosító) 

3.2.3. Működtetéséhez szükséges egyéb eszközök modelljei 

1. megszakító modell 

2. zárlatképző modell 

3. oszlopmegszakító modell 

4. tranziens szimuláció 

5. üzemkészség ellenőrzést (ÜKE) kiváltó szervek 

A modellezést az 1-3. ábrán feltüntetett áramutas rajz adja meg. Ezek az áramkörök az ETIVÁ-hoz a 18-39 

sorkapcsokon át csatlakoznak. 
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1-3. ábra 

4. Feladatok a felkészüléshez 

A mérést megelőző otthoni felkészülésként végezze el az alábbiakat önállóan. A felkészülést a mérésvezető 

szúrópróbaszerűen ellenőrizheti. 

Olvassa át alaposan A mérés elméleti alapjai c. szakaszban foglaltakat! 

Olvassa el és gondolja végig a Mérési feladatokat! 

Válaszolja meg az Ellenőrző kérdéseket! 

4.1. A védelem beállítása 

A védelem beállítása az I. táblázatban szereplő beállítási áramok és idők meghatározását jelenti, a túláram-idő 

védelemre vonatkozó általános szempontok szerint. Az áramérzékelés bizonytalanságát kifejező tényező értéke: 

ε=0,2. A fáziszárlati (3F és 2F) áramok értéke az 1-1. ábrán megadott adatokból az 1. pont szerinti szempontok 

alapján határozható meg a beállítás szempontjából mértékadó (1, 2, 3 és 6 jelű, a továbbiakban az áramok felső 

indexeként jelölt) zárlati helyekre. 

1-1. táblázat 
 

A védelem típusa és 

fokozata 
Beállítás értékei    

 

primer áram [A] szekunder áram [xIn] idő [s]    

Alap Fáziszárlat gyors I>> 
   

Fáziszárlat késleltetett I> 
    

Földzárlat I0 
    

Tartalék Fáziszárlat I> 
   

Földzárlat I0 
    

1-2. táblázat 
 

Automatika Beállítás 
 

változat idő  
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GVA holtidő (0,4–1,95 s); 

Δt=0,05 s 
1. 

 

2. 
  

3. 
  

LVA holtidő (10–87,5 s); Δt=2,5 s 1. 
 

2. 
  

3. 
  

4.2. Alapvédelem fáziszárlatérzékelése 

4.2.1. Gyorsfokozat (I>>) 

A gyorsfokozat árambeállítása az alábbi feltételek alapján adódik: 

1. Ne szólaljon meg még a legközelebbi (2. hibahely) 0,4 kV-os maximális rövidzárlatra sem: 

 

1. Ne szólaljon meg a leválasztható szárnyvezeték (3. hibahely) maximális rövidzárlatára: 

 

1. Mivel a gyorsfokozatnál késleltetést nem alkalmazunk, így annak működése gyorsabb a 100-200 ms alatt 

lecsengő tranzienseknél, ezért áram beállítással kell biztosítani, hogy a gyorsfokozat ne szólaljon meg a be- 

és visszakapcsolási áramlökésekre, amelynek értéke feltételezett mérések szerint legyen 700 A. Ebből: 

 

1. Szólaljon meg a gerincvezeték elején lévő minimális áramra: 

 

1. Előbb induljon a gyűjtősínvédelemnél:        

 

ahol a gyűjtősín túláramvédelmének minimális beállítási értéke a transzformátor megengedett kétszeres 

túlterhelés alapján: 

 

ke=0,93 a túláramérzékelő ejtőviszonya 

kf=1,5 a felfutási tényező 

 

Az így meghatározott áramértékre ellenőrizni kell, hogy a t max érték nagyobb-e, mint az első és a GVA utáni 

második teljes zárlati idő összege. 
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4.2.2. Késleltetett fokozat 

Árambeállítás (I>): 

1. Szólaljon meg a villamosan legtávolabb lévő 20 kV-os ponton (6. hibahely) fellépő minimális zárlatra: 

 

1. Ne szólaljon meg a táplált transzformátorok 0,4 kV-os oldalán fellépő maximális zárlatra: 

 

Ha a transzformátor primer biztosítói biztosan hamarabb olvadnak ki, mint a késleltetett fokozat hárítási ideje, 

akkor ezt a feltételt nem kell teljesíteni, illetve ilyen esetben a késleltetett fokozat fedővédelmet adhat a 

szekunder kapocszárlatra. 

1. Ne szólaljon meg a gerincvezeték maximális üzemi áramára, amely: 

 

ahol a gerincvezeték maximális üzemi árama a maximális teljesítményből számolható: 

 

A tranziens áramokra való megszólalás ellenőrzésétől az előkésleltetés (lásd lejjebb) miatt el lehet tekinteni. 

Késleltetés beállítása: 

1. A szekunder védelem működésének kivárására a szárnyvezeték késleltetését 0,5 s-nak véve, valamint 0,5 s 

időlépcsőt feltételezve a gerincvezeték késleltetése 1 s-nak adódik. 

2. A tranziens áramlökések hatásának elkerülésére a késleltetett fokozatnál előkésleltetést célszerű alkalmazni. 

Ez a készüléknél az áramköri kártyán átkötéssel 25-175 ms között 25 ms képcsőkben állítható be, melyhez az 

áramérzékelő 20-30 ms ideje még hozzáadódik. A modell viszonyaihoz 125 ms előkésleltetés célszerű. 

4.2.3. Alapvédelem, földzárlati áram érzékelése (I0>) 

1. Ne szólaljon meg a leágazás kapacitív földzárlati áramára, l=35 km figyelembevételével: 

 

1. Szólaljon meg a FÁNOE-vel megnövelt földzárlati áramra, amelyet – elhanyagolva a tápponti és vezeték 

impedanciát – gyakorlatilag az RH hibahelyi ellenállás (30 Ω) és az RFÁNOE (50 Ω) határoz meg: 

 

A földzárlati áramérzékelő egység időműve közös a késleltetett kioldást adó fáziszárlati érzékelő időművével, 

így külön beállítást nem igényel. A t=0 gomb benyomásával lehetséges késleltetés nélkül is leoldani (FAM). 

4.2.4. Tartalékvédelem 

A fáziszárlati áram (I>) beállítása a hálózatképtől illetve a megkívánt távoli tartalék (fedővédelem) igényeitől 

függ. Ha az első fogyasztói transzformátor szekunder oldali zárlatára tartalékvédelmi működést akarunk, akkor a 

korábbi egyenlettől eltérően a tartalékvédelmi beállítás feltétele: 
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Azonban a tartalékvédelem beállításának az alapvédelem beállítása az alsó határa. Ha egyéb kívánalmak nem 

merülnek fel, az alapvédelem árambeállítása használható. 

A tartalékvédelem földzárlati árambeállítása (I0) megegyezik az alapvédelmével (kivételt lásd alább). 

A tartalékvédelem fázis- és földzárlati védelmének egymással megegyező késleltetése egy szelektív 

időlépcsővel nagyobb, mint a késleltetett fokozaté. Ha a tartalékvédelmi időzítő egység legfelső (eltérő színű) 

nyomókapcsolóját benyomjuk, akkor a tartalékvédelmi zérus sorrendű túláramvédelem pillanatkioldást ad. Erre 

akkor lehet szüksége, ha a szabadvezeték olyan kábellel van kombinálva, amelynek az árnyékolása a kettős 

földzárlatnál fellépő nagy áramot csak igen rövid ideig képes elviselni. Ilyen esetekben az I0> érzékelőt úgy kell 

beállítani, hogy az Ff zárlatnál biztonsággal ne szólaljon meg, kettős FFf zárlatnál viszont biztonsággal 

működjön. 

4.3. Automatika programok 

Az automatika program beállítása lényegében a 4b. ábra szerinti automatika ütemdiagram beállítását jelenti. 

Erre a következő gombsorok szolgálnak. 

4.3.1. Holtidők beállítása 

1. GVA holtidő: t=0,4+Σa [s] 

ahol „a” nyomógombbal beállítható értékei: 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8 

1. LVA holtidő: t=10+Σa [s] 

ahol „a” nyomógombbal beállítható értékei: 2,5; 5; 10; 20; 40 

4.3.2. Rövidzárlati program 

1. Fáziszárlatra megválasztható az 1., 2., és 3. kioldás, önidős vagy szelektív időzítése, rendre a következő 

gombokkal: „1. KIsz”, „2. KIsz”, „DEF. sz”. 

Ezenkívül a „GVA b” illetve az „LVA b” gombokkal béníthatók a megfelelő automatika működések. 

1. Földzárlatra az előzőek szerinti beállítások szintén megtehetők, ezen túlmenően a „T fz” gombbal 

megválasztható az, hogy a sikertelen LVA végén végleges lekapcsolás vagy tartós földzárlati üzem legyen-e. 

5. Alkalmazandó eszközök 

Az ETIVA 20 elektronikus túláramvédelem négy fő részből áll: 

1. Alapvédelem 

2. Tartalékvédelem 

3. Visszakapcsoló automatika 

4. Üzemkészség ellenőrző 

5.1. Védelmi és automatika működések 

Az alapvédelem kétfázisú, kétlépcsős, zérus sorrendű kiegészítéses túláram-idő védelem, amely az áramváltó 

relémagjának R és T fázisára, illetve a zérus sorrendű ágára csatlakozik. A fáziszárlat érzékelők fázisra nem 

szelektívek, akár az R, akár a T fázisban az áram eléri a beállított értéket, az érzékelő megszólal (maximum 

kiválasztás). 

A fáziszárlat érzékelők közül az egyik (a legkisebb beállítási tartományú) általános zárlatvédelmi funkciót lát el 

(késleltetett fokozat, I> fokozat, távoli zárlati érzékelő), a másik (nagy beállítási tartományú), közeli, nagy 

zárlati árammal járó meghibásodások gyors, elvileg azonnali hárítására szolgál (gyorsfokozat, I>> fokozat, 
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közeli zárlati érzékelő). A késleltetett fokozat és a földzárlati áramérzékelő egység időműve közös. Itt 

beállítható t=0 s is (FAM esetén szükséges). 

A fáziszárlat érzékelők, valamint a földzárlat érzékelő megszólalásának pillanatában világító diódás látjelzés 

gyullad ki a védelem előlapján, amely nyugtázásig maradó látjelzést szolgáltat. A látjelzéssel egy időben a 

védelem indulásának tényéről a készülék J+ feszültségről külső hibajelző relét működtet, emellett az 

egyenáramú gyűjtősínvédelmi rendszer kiépítéséhez szükséges áramkört nyugalmi áramú érintkezőjével bontja. 

Az alapvédelem által a visszakapcsoló automatikán keresztül adott kioldások M1+-ról a megszakító első (KI1) 

kioldó tekercsére kerülnek. 

A tartalékvédelem kétfázisú, zérus sorendű kiegészítéses túláram-idő védelem, amely az áramváltó 

műszermagjának R és T fázisára, valamint a zérus sorendű ágra csatlakozik. A fáziszárlat érzékelők fázisra nem 

szelektívek (maximum kiválasztás). 

A tartalékvédelem fáziszárlati és földzárlati áramérzékelőinek időműve közös. Mint ezt az alkalmazási terület 

ismertetésével részleteztük, mód van az időművön (a tI0=0 jelű nyomókapcsoló lenyomásával) a földzárlati 

áramérzékelő megszólalásakor pillanatkioldást is beállítani. Ilyenkor az időművön beállított késleltetés 

természetesen csak a fáziszárlati időzítésre érvényes. 

A tartalékvédelem fázis- és földzárlati érzékelőinek megszólalásakor a védelem előlapján nyugtázásig maradó, 

világító diódás látjelzés jelenik meg, emellett a védelem indulásának tényéről a védelem J+ feszültségről – az 

alapvédelemnél említett – külső hibajelző relét működtet. A tartalékvédelem áramérzékelői nem működtetik az 

egyenáramú gyűjtősínvédelmi célra a készülékbe beépített nyugalmi áramú kontaktust. 

A tartalékvédelem kioldásakor a védelem M2+-ról működteti a megszakító tartalékvédelmi kikapcsoló 

rendszerét és reteszeli a visszakapcsoló automatikát (definitív kioldás). 

Az alap- és tartalékvédelmi kioldással egy időben egy-egy világító diódás látjelzés jelenik meg a készülékeken, 

emellett a tartalékvédelmi kioldásról J+ feszültséggel hibajelző relét működtet a védelem. 

A visszakapcsoló automatika, amely az ETIVA 20 típusú készülék üzemzavar elhárító feladatát végzi, 

kétlépcsős. Külön-külön programozható fázis- és földzárlatra. Erre azért van szükség, mert a középfeszültségű 

szabadvezetéki hálózatainkon az egyfázisú földzárlatok és a fáziszárlatok hárítási módjukban alapvetően 

különböznek egymástól. A hárítás módja mellett különbség van a sikertelen visszakapcsolások utáni 

beavatkozások formájában is (pl. földzárlatos üzem tartása). A fázis- és földzárlatok esetén a visszakapcsoló 

automatika elvárt működése különböző lehet. Ennek megfelelően alakították ki az ETIVA 20-ban alkalmazott 

visszakapcsoló automatikát. A fázis- és földzárlati program az egyszerű kezelhetőség miatt állítható külön, 

azonban az előbbinek prioritása van. A földzárlati hibahely behatárolása miatt a kézi bekapcsolás esetén 

bekövetkező zárlatok után is biztosítható az, hogy eltérő lehessen az automatika beavatkozása fázis- és 

földzárlatkor. 

 

 

1-4. ábra: a) fáziszárlati program, b) földzárlati program 
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A szokásos visszakapcsoló automatikákhoz hasonlóan a visszakapcsolás első lépcsője egy gyors, második 

lépcsője egy lassú visszakapcsolást jelent. A működési ciklus bemutatásához tekintsük az 1-4. ábrát, amelyen a 

teljes program látható fáziszárlat esetén. 

Földzárlat esetén az automatika teljes programja megegyezik a fáziszárlat esetén bekövetkező működéssel, azzal 

a különbséggel, hogy sikertelen lassú visszakapcsolás esetén az azt követő esemény nem minden esetben 

definitív kioldás, hanem – amennyiben földzárlatos üzemet kívánunk tartani – földzárlati hibajelzés és a 

földzárlati áramnövelő ellenállást kapcsoló automatika tiltása. A másik különbség az, hogy az első földzárlat 

bekövetkezése után ki kell várni a FÁVA időzítését, mivel az I0> érzékelők csak azután tudnak működni. 

Ugyanez a helyzet áll elő a lassú visszakapcsolás után újragyulladó földzárlatok esetén is. Az egyes kioldások 

jellege programkapcsolókkal állítható be, azonban bármilyen beállítást programozunk, az automatika működése 

során legalább egy szelektív kioldást beiktat. Amennyiben a programozásban nem szerepel szelektív kioldás, 

úgy az automatikusan az utolsó (definitív) kioldás lesz. 

Kézi bekapcsolások esetén – amelyek mindig az ETIVA 20 készüléken keresztül történnek – amennyiben a 

bekapcsolástól számított 5 másodpercen (emlékezési időn) belül zárlat következik be, fáziszárlat esetén 

szelektív időzítésű végleges kioldás, földzárlatnál pedig programozástól függően szelektív időzítéssel FÁVA 

tiltás + földzárlat hibajelzés következik be, vagy végleges a kioldás. Mind a gyors, mind a lassú 

visszakapcsolási ciklus bénítható bármelyik zárlatfajta esetén. 

A fáziszárlatos üzemmódnak – mint korábban már említettük – prioritása van. A zárlati gyorsfokozati (I>>) 

kioldást az automatika szelektív kioldásnak tekinti. 

Ha egy szelektív kioldásnak programozott kioldási periódusban az előkésleltetési időn túl, de a szelektív idő 

lejárta előtt a zárlatvédelmi áramérzékelő visszaesik, az automatika J+ feszültségről oszlopkapcsoló KI jelzést 

ad és hibajelző relét működtet. 

Az automatika az alábbi – nyugtázásig maradó – látjelzésekkel működik: 

1. kioldás történt 

2. tartalékvédelem kioldott 

3. automatika működött (már a GVA ciklus lezajlásakor kigyullad) 

4. tartós földzárlat 

5. definitív kioldás 

A végleges (definitív) kioldásról, a tartó földzárlatról, az oszlopkapcsoló kioldás tényéről, a készülék J+ 

feszültséggel a külső hibajelzők számára is impulzust ad. 

Ha a készülék definitív kioldást adott, a nyugtázó nyomógomb benyomásáig nem adható a megszakítóra 

bekapcsoló parancs a működtető-nyugtázó kapcsolóval. Ha a megszakítót az automatika megkerülésével 

kapcsoljuk be ebben az állapotban, akkor zárlat bekövetkezésekor pillanatkioldás lesz. 

A készüléken elhelyezet öt darab számláló jelfogó az alábbi eseményeket számolja: 

1. az összes fáziszárlati gyorsvisszakapcsolást (Σ GVA rz) 

2. az összes fáziszárlati lassú visszakapcsolást (Σ LVA rz) 

3. az összes földzárlati gyorsvisszakapcsolást (Σ GVA fz) 

4. az összes földzárlati lassú visszakapcsolást (Σ LVA fz) 

5. az összes végleges kioldást (Σ DEF KI) 

Az automatika blokkvázlata az 1-5. ábrán látható. 
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1-5. ábra 

5.2. Műszaki adatok 

A védelem – alap- és tartalékvédelem – blokkvázlata és automatikához való csatlakozásai az 1-6. ábrán 

láthatóak. 

 

1-6. ábra 

Névleges áram:        In=5 A 

Beállítási határok áramérzékelőknél: 

Fáziszárlat érzékelőknél:        0,6 In – 2,46 In (0,06 In lépcsőkben) 

        vagy 

        1 In–4,1 In (0,1 In lépcsőkben) 

Gyorsfokozatban:        4 In–16,4 In (0,4 In lépcsőkben) 

Földzárlat érzékelőnél:        0,1 In–0,4 In (0,01 In lépcsőkben) 

        vagy 

        0,25 In–1,025 In (0,025 In lépcsőkben) 

Túláramérzékelők ejtőviszonya:                0,93–0,96 

Áramváltóköri teljesítményfelvétel:        N=0,25 VA/fázis 

Áramváltóköri teljesítményfelvétel zérussorrendű körben:        N=0,3 VA/fázis 

Áramérzékelési pontosság:        ±5% 
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Termikus szilárdság:        50 In 

Beállítási határok időzítő elemeknél: 

Alapvédelemnél:        0-1,6 s (0,1 s lépcsőkben) 

        vagy 

        0–3,2 s (0,2 s lépcsőkben) 

Tartalékvédelemnél:        0,1-1,6 s (0,1 s lépcsőkben) 

        I0 fellépésénél 0 s beállítási lehetőséggel 

        vagy 

        0,2–3,2 s (0,1 s lépcsőkben) 

        I0 fellépésénél 0 s beállítási lehetőséggel 

Gyors visszakapcsolási holtidő:        0,4–1,95 s (0,05 s lépcsőkben) 

Lassú visszakapcsolási holtidő:        10–87,5 s (2,5 s lépcsőkben) 

Időzítés pontossága védelmeknél:        ±3% 

Időzítés pontossága automatikáknál:        ±5% 

Működtető egyenfeszültség:        U=220 V=(+10%, -20%) 

        vagy U=110 V=(+10%, -20%) 

Teljesítmény felvétel:        P<30 W 

Kimenő kontaktusok: DRVT-10 típusú vákuumcsöves reed relék, ívoltó diódákkal ellátva. Kivétel az ÜKE 

működését jelző és az egyenáramú gyűjtősínvédelem környezetét bontó kontaktus, amely a védőgázas reed relé 

váltó kontaktusának nyugalmi érintkező párja (Hamlin típusú DRT-DTH vagy W. Günter 1621 típusú), ezeknél 

a kontaktusoknál nincs ívoltó dióda beépítve. 

Vizsgáló feszültség:        2 kV, 50 Hz, 1 percig 

        5 kV, 1,2/50-es lökőhullám 

6. Mérési feladatok 

Otthoni hálózati számolási előkészítés után meg kell határozni a védelem áram- és időbeállításait, és rögzíteni 

kell az 1. táblázatban. Legalább 3 javaslatot kell készíteni az automatika beállítására. 

A mérésvezetővel való egyeztetés után be kell állítani a védelmi fokozatokat, az automatika funkciókat. 

Ellenőrizni kell a FÁVA U0 időmű beállításait. 

A mértékadó zárlati helyeken létrehozott megfelelő zárlatokkal ellenőrizni kell a védelem és az automatikák 

működését. 

Szelektivitás vizsgálat az oszlopmegszakítóval védett szárnyvezeték zárlataira. 

Üzemkészség ellenőrző funkciók megfigyelése: 

1. KI1 tekercs szakadás szimulálása 

2. alapvédelmet tápláló áramváltó kör hibájának szimulálása 

3. az M1+ működtető egyenfeszültség hiányának szimulálása 
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A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

1. a védett hálózatra vonatkozó adatokat (1. ábra) 

2. a védelem beállításához szükséges zárlatszámítást 

3. a védelem és az automatika beállítási értékei (1. táblázat szerint) 

4. a mérési feladatok eredményeit. 

7. Ellenőrző kérdések 

1. Mit jelent egy védelem szelektív működése, és hogyan valósítjuk meg ezt a túláramvédelmekből felépített 

védelmi rendszerben? 

2. Mit határoz meg egy túláramvédelmi fokozat áram- és időbeállítása? 

3. Értelmezze: FÁVA, FÁNOE! 

4. Ismertesse a kétlépcsős visszakapcsoló automatika működését idődiagram formájában! Jelölje a GVA és az 

LVA szakaszt! 

5. Írja fel egy túláramvédelem beállítási egyenletét (alap- és tartalékvédelem), maximum és minimum feltételét, 

és magyarázza az együtthatókat! 

6. Mi a felfutási tényező? 

7. Mi az ejtőviszony? 

8. Ismertesse a tartalékvédelmek két fő fajtáját (közeli és távoli tartalékvédelem)! 
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2. fejezet - Távolsági védelem 

1. Bevezetés 

A távolsági védelmet nagyfeszültségű hurkolt hálózatok távvezetékeinek zárlat-védelmére alkalmazzák. Hurkolt 

hálózatra távvezetékeinek zárlatvédelmére kétféle védelem alkalmazható: távolsági védelem, amely lépcsős 

impedancia-idő karakterisztikájával és teljesítmény-irányreléjével alkalmas erre, és szakaszvédelem, amely a két 

végpont villamos mennyiségeit hasonlítja össze (differenciál-elvű védelem). 

2. A mérés célja 

A mérés célja, hogy a hallgatók alapvető jártasságot szerezzenek a villamosenergia-rendszerben használt 

távolsági védelmek működéséről, azok beállítási lehetőségeiről. A mérés során a védelmi működések 

kiértékelését is el kell végezniük a hallgatóknak. A mérési feladatok elvégzéséhez három különböző védelmet 

használnak a hallgatók, így a különböző korszakokban született megoldások összehasonlítására is lehetőség 

nyílik. 

3. A mérés elméleti alapjai 

A távolsági védelem által védett távvezetéket, beillesztve a hurkolt hálózatba, a 2-1. ábrán, míg a védelem 

lépcsős karakterisztikáját, a berajzolt koordinátarendszerek szerint, a 2-2. ábrán láthatjuk: 

 

2-1. ábra: távolsági védelem által védett távvezeték 

 

2-2. ábra: távolsági védelem lépcsős karakterisztikája 

A távolsági védelem első fokozata beállítását úgy kell meghatározni, hogy minél hosszabban védje a saját 

(védett) távvezetéket, de biztosan ne érjen át a következő távvezetékre, azaz: 

 

ε a biztonsági tényező, amely a védelem, az áram- és feszültségváltók leképzési hibáit, valamint az adatismereti 

hibákat (pl. távvezeték impedancia) foglalja magában, szokásos értéke ε=0,15. A 2-1. ábra szerinti maximális 

mérési hiba az első fokozatra távolságban: s1=ε.l1.fokozat-beállítás. 

Az első fokozat beállítása minél közelebb legyen az előző egyenletben megadott értékhez, hogy a védett 

távvezeték minél nagyobb szakaszát védje pillanatműködéssel. Az első fokozatnak pillanatműködésű, azaz 

pontosabban nincs szándékos késleltetése (önidő). 

A távolsági védelem második fokozatának beállítási feltételei az alábbiak: 
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1. biztosan túlérjen a védett távvezetéken, azaz védje az első fokozattal nem védett szakaszt: 

 

A 2-1. ábra szerinti maximális mérési hiba a második fokozatra távolságban: s2=ε.l2.fokozat-beállítás. 

1. ne ütközzön a következő távvezeték második fokozata elejével, azaz ne működhessen vele együtt bizonyos 

zárlatoknál (nem-szelektív kioldás): 

 

A 2-1. ábra szerinti maximális mérési hiba a következő távvezeték (B-C) első fokozatára távolságban: s1′=ε.lA-B 

fokozat-beállítás. 

1. ne érjen át a differenciálvédelemmel (=pillanatműködéssel) védett transzformátorok (X tr eredő) szekunder 

oldalára, azaz ne érjen túl az általában nem pillanatműködéssel védett középfeszültségű gyűjtősínre: 

 

A második fokozati beállítását tehát 1.) fölé, valamint 2.) és 3.) alá kell állítani. Az így adódó határértékek közé 

bárhová beállítható. 

Az elektromechanikus (és egyenirányítós mérési elvű) távolsági védelem felépítése a 2-3. ábrán látható. 

 

2-3. ábra: elektromechanikus távolsági védelem felépítése 
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Az ébresztőelemek feladata észlelni, hogy zárlatos állapot van-e, azaz a vezetéket ki kell kapcsolni, vagy normál 

terhelési, túlterhelési, lengési stb. állapot uralkodik, azaz a vezetéket nem kell kikapcsolni. Ha az 

ébresztőelemek egyike vagy több megszólal, élesítik ("indítják", "ébresztik") a védelmet. Emellett feladatuk 

megállapítani, hogy milyen zárlat lépett fel (3F, 2F, 2FN, FN), és mely fázis(ok)ban. Indítják a többlépcsős 

időrelét. 

Az ötlépcsős időrelét az ébresztőelemek indítják. Ezen lehet beállítani a második, harmadik, stb. fokozat 

késleltetését. Ha nincs az (önidős) első fokozatban zárlat, azaz nincs kioldás, a beállított késleltetés után az 

időrelé átkapcsolja a mérőelemet a hosszabb második fokozatra. Ha ebben a zónában sincs zárlat, az időrelé fut 

tovább, és (ha van harmadik fokozat) átkapcsol a harmadik mérőelem-fokozatra. Ha ebben sincs zárlat (vagy 

nincs harmadik mérőfokozat), akkor az ébresztőelem megszólalására működő "végidő" lefutása után a 2-3. 

ábrán vázolt módon áthidalja a mérő- és irányelemet, és közvetlenül kioldást létesít. 

A kiválasztó rendszernek akkor van feladata, ha egymérőelemes távolsági védelemről van szó. Ekkor a 

kiválasztó rendszer, azaz az ébresztőelemek és a 3I0> relé segédreléi kiválasztják a mérőelemre a zárlatos 

feszültséget és áramot a zárlat fajtája és fázisa szerint. Többmérőelemes távolsági védelemnél − az ETV és az 

összes elektronikus és mikroprocesszoros védelem ilyen − a kiválasztó rendszernek nincs szerepe, így az 

elmarad. 

A teljesítmény-irányelem feladata megállapítani, hogy a zárlat a védelem előtt, azaz a védett vezetéken lépett-e 

fel, ekkor engedélyezi a kioldást, vagy a háta mögött, azaz a gyűjtősínen vagy a többi vezetéken lépett-e fel, 

ekkor reteszel (lásd később részletesen). 

A mérőelem feladata megállapítani, hogy a zárlat az első, második, stb. fokozatban lépett-e fel, és eszerint 

kioldást adni, vagy reteszelni. 

A parancsvégrehajtó elem feladata a védelem kioldó parancsát a vezérelt megszakító kioldó tekercsének 

megfelelő nagy teljesítménnyel továbbadni. A parancsvégrehajtó elem mindig elektromechanikus segédrelé, 

még az elektronikus és digitális védelmeknél is. 

A zérussorrendű túláramrelé (3I0>) feladata megállapítani, hogy fázisok közötti zárlat, vagy földzárlat lépett-e 

fel, ez utóbbi esetben (3I0>) megszólal, és: 
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1. elektromechanikus védelmeknél átkapcsolja az ébresztőelemek és a mérőelemek feszültségét vonaliról 

fázisfeszültségre, 

2. elektronikus vagy mikroprocesszoros védelmeknél élesítik az összes földzárlati mérőelemet (ritkán: letiltják a 

fázis-mérőelemeket). 

Az elektronikus és mikroprocesszoros távolsági védelmeknél a felsorolt részek gyakran nem ismerhetők fel 

tisztán. Ezek a védelmek mindig többmérőelemesek, azaz minden fázisban, és minden zárlatfajtára külön 

mérőelem van kialakítva: R0, S0, T0, TR, RS, ST, háromfázisú zárlatot az (5) alapján 2F méréssel jól érzékeli. 

Egy fokozatban tehát 6 mérőelem van, és ez szorzandó a fokozatok számával. Így tehát nincs szükség kiválasztó 

rendszerre. Mivel a földzárlatokra kialakított mérőelemekkel a fáziskiválasztás is megvalósítható, ezért gyakran 

elmarad az ébresztőelem is. Az ötlépcsős időrelé szerepét a minden fokozatra külön kialakított egyedi időrelék 

veszik át. A végidőt ilyenkor az utolsó fokozat időreléje adja. A teljesítmény-irányelem pedig gyakran a 

mérőelemekbe összevonásra kerül (eleve irányítottak, pl. poligon-karakterisztikával, lásd 2-5. ábra). 

A fentiek alapján az elektromechanikus és egyenirányítós távolsági védelem felépítése a 2-4. ábrán látható 

(további fokozatok a másodikhoz hasonlóan alakulnak). 

 

2-4. ábra: elektronikus és digitális távolsági védelem felépítése 

Minden távolsági védelem mérőeleme a 3F és a 2F zárlatokat az alábbi egyenlet szerint érzékeli (TR kétfázisú 

zárlatot véve alapul): 

 

azaz a mérőelemek a védelem és a zárlat helye közötti Z1 pozitív sorrendű impedanciát érzékelik (2-1. ábra). 

Más kétfázisú zárlati variációt (RS, ST) ciklikus fáziscserével méri. 3F zárlatot bármelyik 2F fázisvariáció 

helyesen méri, tehát még egy mérőelem nem szükséges. 

Ugyancsak minden távolsági védelem mérőeleme FN zárlat felléptekor az alábbi egyenlet szerint érzékel: 

 

ahol 

 

α a védett távvezeték állandóiból (pozitív és zérussorrendű impedanciáiból) számítható beállítandó állandó. Az 

egyenlet szerint a mérőelemek FN zárlat mérésekor is a védelem és a zárlat helye közötti Z1 pozitív sorrendű 

impedanciát érzékelik (2-1. ábra) [az (5), (6) és a (7)} egyenletek szerinti Z1 érzékelés szimmetrikus 

összetevőkkel bebizonyítható]. 

Bebizonyítható, hogy a 2FN zárlat bármelyik egyenlettel (2F, FN) helyesen érzékelhető, a védelem és a zárlat 

helye közötti Z1 pozitív sorrendű impedanciát érzékeli. Így elérhető, hogy a fokozatok mérőelemei minden fajta 

és minden fázisvariációjú zárlatot azonos távolságban érzékelnek. Ha tehát a védelem fokozatait egyszer 
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beállították, akkor a fokozathatárok minden zárlatfajtára azonosak maradnak. Természetesen a különböző 

fázisvariációjú zárlatok méréséhez a megfelelő egyenletek áram- és feszültségértékeit megfelelően ciklikusan 

cserélni kell. 

A teljesítmény-irányelem feladata az, hogy megállapítsa, vajon a zárlati teljesítmény előre, azaz a védelemtől a 

védett távvezeték irányába folyik-e, vagy hátra, azaz a védelem mögé. Ha előre, akkor engedélyezi a kioldást, ha 

hátra akkor reteszeli, letiltja. Elektromágneses relénél lehetséges irányított impedancia-karakterisztika (MHO 

karakterisztika, lásd a 8. ábrán), ekkor a mérőrelé és az irányrelé egy egységet képez. Elektronikus és félvezetős 

védelmeknél általában a fokozatok impedanciakarakterisztikája irányított, azaz magában foglalja a teljesítmény-

irányelemet is. Ilyen karakterisztika pl. a gyakran alkalmazott, úgy nevezett poligon karakterisztika, példaként 

látható a 2-5. ábrán. 

 

2-5. ábra: poligon karakterisztika 

Elektromechanikus védelmeknél csak egy teljesítmény-irányelem van beépítve, így a kiválasztó rendszernek a 

teljesítmény-irányelemre jutó áramokat és feszültségeket is ki kell választani. A teljesítmény-irányelemre is a 

zárlatos áramot kell kiválasztani. A zárlatos feszültséggel azonban probléma adódik. Közeli zárlatkor ugyanis a 

feszültség letörik, esetleg zérus lesz, ahhoz nem lehet az áram irányát mérni. Ekkor úgy nevezett holtsáv 

keletkezik. Ezért minden távolsági védelemnél a zárlatos feszültség helyett az egyik ép feszültséget választják ki 

polarizálásra. Például R0 zárlatnál szokásos az ST vonali feszültséget választani (az irányrelé ψ belső szögén 

ekkor természetesen κ=90°-ot változtatni kell). Ezzel a módszerrel minden aszimmetrikus zárlatra teljes 

holtsávmentesítés érhető el. Polarizáló feszültségre az elektronikus és digitális védelmeknél is szükség van, 

hiszen pl. a 2-5. ábrán látható teljesítmény-irányrelét helyettesítő karakterisztika-szakasz igényli ezt. 

Közeli fémes háromfázisú zárlat esetén azonban, amikor minden épfázisú feszültség is letörik, a holtsáv a 

polarizáló feszültség alkalmazása ellenér megmarad. Erre az esetre holtávmentesítés céljára több megoldás 

létezik. A mérésben szereplő három védelem három különböző módon oldja meg a holtávmentesítést. 

A BBC-L3 típusú, teljesen elektromechanikus védelemnél az úgy nevezett holtsávkioldó oldja meg a kérdést. 

Ennek logikai vázlatát a 2-6. ábra mutatja. 

 

2-6. ábra: holtsávkioldó 

A holtsávkioldó tehát működik, azaz kioldást hoz létre, ha háromfázisúlag ébredt a védelem, ha nincs se kioldás, 

se reteszelés (középállás, bizonytalan helyzet), és ha a PtaΔ időrelé lefutott. 

Az RD7-QEVX típusú, egyenirányítós mérési elvű, elektromechanikus védelemnél előirányítás van alkalmazva. 

A prioritás elvét használja fel, azaz hogy fontosabb a zárlatot egyáltalán megszüntetni, mint szelektíven, 

gyorsan, stb. Ha a teljesítmény-irányrelé holtsáv miatt nem tudna működni, akkor középállásban lenne. Ehelyett 

rugókkal úgy szabályozzák be az irányrelét, hogy nyomatékmentes állapotban éppen zárja kioldó irányú 

érintkezőjét, így megengedi a kioldást közeli háromsarkú fémes zárlatra. Ennek ára is van: néha mögöttes 

háromsarkú zárlatnál nem szelektíven is működhet a védelem. 

Az ETV típusú elektronikus távolsági védelemnél, és minden elektronikus távolsági védelemnél az úgy nevezett 

emlékező kapcsolást alkalmazzák. A feszültségváltók 50 Hz-re hangolt rezgőkört táplálnak, és ha közeli 

háromsarkú fémes zárlat keletkezik, a rezgőkör a zárlat előtti feszültséget fázis-helyesen szolgáltatja az 

irányelemnek. A kapcsolásnak két problémája van. Egyik szerint üzemzavaros állapotban előfordulhat, hogy a 

hálózat frekvenciája kissé alacsonyabb, mint 50 Hz, így a rezgőkör feszültsége, és a végtelen távoli generátor-
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feszültség, azaz a vele együtt váltakozó zárlati áram lassan elfordul egymáshoz képest, és rövid időn belül hibás 

működés (hibás kioldás vagy hibás reteszelés) jöhet létre. Hogy ezt elkerüljék, az emlékező kapcsolást kb. 0,2 s 

múlva hatástalanítják. Ez megengedhető, mert közeli háromsarkú fémes zárlatnál azonnal, első fokozatban kell 

működni a védelemnek. Ha tehát a távolsági védelem nem old ki azonnal, akkor nem előtte volt a közeli zárlat. 

Másik probléma az, hogy ha a védett távvezeték megszakítóját bekapcsolva jön létre egy közeli háromsarkú 

fémes zárlat (pl. fennhagyott földelés miatt), akkor a zárlat előtt sem, és a zárlatkor sem volt feszültség, így 

nincs mire emlékezni. Ekkor logikai módszert lehet alkalmazni: a bekapcsoló paranccsal információt juttatnak a 

védelembe, amely kb. 0,2 s-ra rövidre zárja a mérő- és irányelemet, így ha bekapcsoláskor zárlat lép fel, a 

védelem azonnal, pillanatműködéssel, már ébresztésre háromsarkú végleges kioldást hoz létre. 

Mikroprocesszoros védelmeknél a szokásos megoldás speciális emlékező kapcsolás. Példaként egyik 

védelemben úgy oldják meg a polarizáló feszültség problémáját, hogy ha a mintavételi feszültség nem elegendő 

nagy, akkor a relé az egy periódussal előtte mintavételezett, feltehetően ép feszültségértékkel méri 

teljesítményirányt. Rákapcsolásos zárlatnál ez a feszültség is nulla. Ekkor a teljesítmény-irányrelé a két nulla 

feszültségérték alapján engedélyezi a kioldást. A parancsvégrehajtó elem olyan berendezés, amely a megszakító 

kioldótekercsét közvetlenül működtetni tudja. Erre a BBC-L3 és az RD7-QEVX típusú védelemben, mivel azok 

elekromechanikusak, külön segédrelé szolgál (PD, illetve E). Az ETV elektronikus védelem, ezért ebben elvben 

lehetne használni tirisztort is, de a gyakorlatban az nem bizonyult eléggé megbízhatónak. Elektronikus és 

mikroprocesszoros védelmeknél egyrészt úgy nevezett print-relét alkalmaznak, amely olyan kis segédrelé, 

amelyet a nyomtatott áramköri lapra (angolul printed circuit board, innen a neve) be lehet ültetni és 

beforrasztani, másrészt úgy nevezett reed relét, amely üvegcsőbe forrasztott két ferromágneses érintkező, ezeket 

az üvegre ráhelyezett tekercs gerjesztése működtet. A reed relé előnye az igen gyors működés, önideje kisebb, 

mint 1 ms. Gyors kikapcsolása azonban problémát okoz, egyrészt azért, mert pl. tiszta rezisztencia, különösen 

jelző izzólámpa bekapcsolásakor (a nagy bekapcsoló áramlökés miatt) összeragadhat, másrészt azért, mert az 

áram megszakításkor a működtetett elemnek (pl. megszakító kioldó tekercsének) az induktivitásán igen nagy 

túlfeszültség jön létre, ez tönkreteszi a védelmet és a berendezést. Ez utóbbinak elkerülésére mindig kell 

alkalmazni túlfeszültség-csökkentő köröket. Erre mutat példát a 2-7. ábra. 

 

2-7. ábra: Reed relé túlfeszültség csökkentő köre 

A mérőelemet és az irányelemet a BBC-L3-as és az ETV védelemnél összevonják, és egyetlen irányított 

impedanciarelét, úgy nevezett MHO karakterisztikájú mérőelemet alakítanak ki. Az elnevezés abból adódik, 

hogy a relé karakterisztikája az admittancia-síkon egyenes, amely nem megy keresztül az origón. A relé 

önmagában képes mind impedanciafokozatok mérésére, mind teljesítményirány megállapítására, így a külön 

teljesítmény-irányrelé hiányzik. A karakterisztika a 2-8. ábra látható. 

 

2-8. ábra: mérőelem MHO karakterisztikája 

Az RD7-QEVX távolsági védelemben külön elemek vannak a két célra beépítve. A karakterisztikát a 2-9. ábrán 

láthatjuk. 
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2-9. ábra: RD7-QEVX védelem mérő- és irányelem karakterisztikája 

A távolsági védelembe be kell kötni a feszültségváltók és áramváltók szekunder tekercseit. A feszültségváltók 

bekötése egyértelmű: Yy0 kapcsolást kell alkalmazni. Az áramváltók szekunder oldalát is csillagba kell kötni. A 

szekunder csillagpont képzésére azonban kétféle megoldás is lehetséges: vagy a gyűjtősín felöl, vagy a vonal 

felöl képezni. A svájci (pl. BBC-L3), a magyar (pl. ETV) és általában az angol védelmeknél a gyűjtősín (GYS) 

felőli csillagpont van előírva, míg a német (pl.RD7) reléknél a vonal felőli. A kétféle bekötés a 2-10. ábrán 

látható. 

 

2-10. ábra: áramváltók szekunder körének bekötése 

4. Feladatok a felkészüléshez 

A mérést megelőző otthoni felkészülésként végezze el az alábbiakat önállóan. A felkészülést a mérésvezető 

szúrópróbaszerűen ellenőrizheti. 

Olvassa át alaposan A mérés elméleti alapjai c. szakaszban foglaltakat! 

Olvassa el és gondolja végig a Mérési feladatokat! 

Válaszolja meg az Ellenőrző kérdéseket! 

5. Alkalmazandó eszközök 

BBC-L3 elektromechanikus távolsági védelem 

RD7-QEVX elektromechanikus távolsági védelem 

ETV elektronikus távolsági védelem 

6. Mérési feladatok 

Minden mérésnél először meg kell ismerkedni a helyszínnel. A BBC L3 védelem működésének bemutatása úgy 

lehetséges, hogy a mellette lévő hálózati modell áramváltóira és feszültségváltóira az L3 védelembe már 

bekötött vezetékeket a mérésben résztvevők rácsatlakoztatják. 

A vezetékek jelölése: 
 

első vezeték: 3I0 piros színű zöld 

dugók 

második vezeték: IR fekete színű 
 

harmadik vezeték: IS kék színű 
 

negyedik vezetéké: IT piros színű 
 

ötödik vezeték: U0 fekete színű piros 

dugók 

hatodik vezeték: UU kék színű 
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hetedik vezeték: UV piros színű 
 

nyolcadik vezeték: UW fekete színű 
 

kilencedik vezeték: kioldás kék színű sárga 

dugók 

Az RD7QEVX védelemnél szintén be kell kötni a csatlakozó vezetékeket. A védelem alatti bedugaszolt rövid 

vezetékeket kell használni (UR, US, UT, U0; IR, IS, IT, I0; kioldás). A bekötés a feliratok alapján elvégezhető. A 

méréshez ugyanazt a kismintát kell használni. mint az BBC L3 védelemnél. 

Az ETV védelem bekötése eleve kész, fix. A mérést az előzőektől eltérő másik kismintán lehet elvégezni. 

A mérés előtt minden résztvevőnek meg kell keresni a vészkikapcsoló nyomógombot (a mérésvezető 

megmutatja), és bármely rendellenesség, vagy veszély esetén meg kell nyomni. 

A minta egyen- és váltakozóáramú kapcsolóinak bekapcsolását a mérés átvizsgálása után csak a mérésvezető 

végezheti. Utána a vizsgált védelem bekötésén nem szabad változtatni. Ekkor a sémán lévő megszakító be- és 

kikapcsolását a működtető nyomógombokkal ki kell próbálni. Utána következnek a zárlatképzések. Csak a 

zárlatképzéshez szükséges vezetékeket szabad használni, FN és 2F zárlatnál két, 3F zárlatnál három vezetéket. 

A vezetékvégeket megérinteni, vagy a minta fémes részeihez érinteni nem szabad. Zárlatot csak az erre a célra 

rendelkezésre álló zárlatképző kapcsolóval szabad létesíteni, annak mind a négy kivezetése rövidrezáródik. A 

kikapcsolt távvezeték-megszakító mellett kell a kívánt zárlat helyét a zárlatképző kapcsoló banánhüvelyeivel 

összehuzalozni, a zárlatképző kapcsolót kikapcsolt helyzetbe hozni, a mintát a távvezeték-megszakítóval 

bekapcsolni, majd a zárlatképző megszakító bekapcsolásával létrehozni a zárlatot. Figyelembe kell venni, hogy 

a földvisszavezetésnek is van impedanciája, ezért FN és 2FN zárlatoknál a földet mindig a zárlati helyről kell 

venni. A zárlatfajták és a zárlati helyek sorrendjét a mérésnél a 11. ábra táblázata szerint ajánlott végezni (1. 

vez. jelenti a védett távvezetéket, 2. vez pedig az azt követőt). 

A zárlatok létesítésénél a védelmek működnek. Mivel a működés gyors, azt ember nem tudná követni. A 

működésről ezért a védelem maradó jelzéseket ad, amelyeket le kell olvasni, majd a jelzéseket nyugtázni. 

Mindegyik mérés befejezése után a helyszint eredeti állapotba kell rendezni, a vezetékeket kihúzni, stb. 

A mérési jegyzőkönyv felépítése: 

A mérési jegyzőkönyv elején a szokásos adatok (név, mérési csoport, évfolyam, dátum, mérésvezető, stb.) 

kerülnek. A mérési jegyzőkönyv első lapja a mérésvezető által átadott formanyomtatvány. Mindhárom védelem 

mérésénél a következő adatokat kell beírni: 

1. a vizsgált védelem típusa, szekunder feszültség- és áram-adatai és rövid leírása (összesen ~1 oldal 

védelmenként), 

2. a zárlatképzésekre használt kisminta egyvonalas kapcsolási sémája (BBC és RD7 védelmeknél ugyanaz a 

séma, ETV-nél egy másik) bejelölve a zárlati helyeket, 

3. utána a mérési eredményekről védelmenként egy táblázat (lásd mintaként a BBC védelemre a 11. ábrát, de ez 

csak példa), 

4. az ETV védelem jegyzőkönyvének ezenkívül a távolsági védelem beállításszámítását is teljes egészében 

tartalmaznia kell. 

Egyes esetekben lehetséges, hogy a védelem működése vagy jelzése hibás, ez esetben a jegyzőkönyvbe a 

minősítés helyén "hibás" szöveget kell beírni. 

Az egyes védelmek lehetséges jelzései az alábbiak lehetnek: 

BBC-L3:        ébresztés: PAR, PAS, PAT; 3I 0  relé: PE; 2F, 3F zárlat: PSW; 

fokozatok: PSII, PSIII; holtsávkioldó: PtaΔ; kioldás: PD; 
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végidős kioldás: ébresztés + PSII, PSIII, PtaΔ, PD; 

holtsávkioldás: más jelzések mellett PD, PtaΔ. 

RD7-QEVX:        ébresztés: R, S, T; 3I 0  relé: 0; kioldás: E; 

fordított zárlati teljesítmény: Qf; 

        időfutás közvetlenül leolvasható az időrelé piros vonszolt mutatójánál 

ETV:        ébresztés: A, B, C, 3I0; kioldás: A, B, C; fokozat: I, II, III (III. a végidő) 

        (a jelzéseknél szereplő másik két fokozat a mérésnél nem fordul elő) 

2-1. táblázat: példa a mérési jegyzőkönyv eredménytáblázatára 
 

Mérés sorszáma Zárlat fajtája és 

fázisa 
Zárlat helyet A védelem 

jelzései 
Jelzések alapján 

milyen működés 

volt 

Minősítés 

1. R0 1.vez.0% PAR, PE, PD 1. fokozat KI HELYES 

2. S0 1.vez.50% PAS, PE, PD 1. fokozat KI HELYES 

3. T0 1.vez 90% PAT, PE, PD 2. fokozat KI HELYES 

4. RT0 2.vez.10% PAR,PAT,PSW,

PSIII,PE,PD 
2. fokozat KI HELYES 

5. SR 2.vez.50 % PAS,PE,PSIII,P

D 
2. fokozat KI HELYES 

6. TS 2.vez.90% PAT,PE,PSIII, 

PTaΔ,PD 
végidő KI HELYES 

7. RST Trafón túl PAR,PAS,PAT, 

PSIII,PSII,PE,P

D 

2. fokozat KI HELYES 

8. RO Véd.mögött PAR,PE,PSIII,P

SII, ,PD 
Visszapill. HELYES 

9. stb. stb. stb. stb. stb. 

n-1. stb. stb. stb. stb. HIBÁS 

n. stb. stb. stb. stb. stb. 

7. Ellenőrző kérdések 

1. Rajz segítségével mutassa be a távolsági védelem lépcsős karakterisztikáját! 

2. Mik a távolsági védelem első fokozatának beállítási feltételei? 

3. Mik a távolsági védelem második fokozatának beállítási feltételei? 

4. Ábrázolja blokkvázlaton egy elektromechanikus távolsági védelem felépítését! 
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5. Mi a feladata egy elektromechanikus távolsági védelemben az ébresztőelemnek, a teljesítmény-irányelemnek 

és a zérus sorrendű túláramrelének? 

6. Ábrázolja blokkvázlaton az elektronikus és digitális távolsági védelmek felépítését! 

7. Ismertesse rajz segítségével a poligon karakterisztikát, tüntesse fel a kioldási és a reteszelési tartományokat! 
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3. fejezet - Digitális túláramvédelem, 
digitális távolsági védelem 

1. Bevezetés 

A védelmi berendezések fejlődése során a kezdeti elektromechanikus eszközöket felváltották az elektronikus 

majd a digitális berendezések. A digitális védelmek első generációja az 1980-as években jelent meg, az AREVA 

és a SEL tekinthető a korszak jelentős gyártójának. A távvezeték- és generátorvédelmek területén az 1990-es 

évek közepére a digitális védelmek gyakorlatilag kiszorították a hagyományos elektromechanikus és 

elektronikus védelmeket. Utóbbiak nem tűntek el teljesen, bizonyos alkalmazások esetén megőrizték 

létjogosultságukat a bonyolultabb és drágább digitális védelmekkel szemben. 

2. A mérés célja 

A mérés során a hallgatók megismerkedhetnek két korszerű digitális védelemmel (egy túláramvédelem és egy 

távolsági védelem), melyeken különböző mérési feladatokat kell végrehajtaniuk. A védelmi paraméterek 

beállítása után a védelmi működés elemzéséből megállapítható, hogy helyesen választották-e meg a beállítandó 

paramétereket, illetve hogy a védelem megfelelő fokozata lépett-e működésbe. 

3. A mérés elméleti alapjai 

3.1. Digitális túláramvédelem 

3.1.1. A túláramvédelem működésének alapjai 

3.1.1.1. A szelektív zárlathárítás 

A védelem feladata az, hogy a hálózaton fellépő hiba esetén a hibás hálózatrészt a lehető leggyorsabban 

kikapcsolja. A védelmektől megkívánjuk, hogy szelektíven működjenek, azaz hiba esetén csak a meghibásodott 

részt kapcsolják ki a védelmek által vezérelt megszakítók, a hálózat többi, ép része üzemben maradjon. Például 

a 3-1. ábrán látható sugaras hálózat „a” pontján keletkező zárlatkor a zárlati áram végigfolyik a Tv1, Tv2 és Tv3 

távvezetékeken. A zárlati áramot érzékelik az 1, 2 és 3 jelű védelmek, azonban a zárlatot csak a 3 jelű 

megszakítónak kell megszűntetnie (ez a Tv3 szakasz alapvédelme). Ha a hibát például a 2 jelű megszakító 

kapcsolná ki, akkor a C állomás, a TV4 vezeték és az általuk táplált fogyasztók is feleslegesen kiesnének. 

 

3-1. ábra 

Ha valamilyen oknál fogva a 3 jelű védelem nem tud kikapcsolni (szekunder kör hiba, védelem hiba, 

megszakító hiba, egyenáramú táplálás hibája, stb.), akkor a zárlatot a 2 jelű védelemnek kell megszűntetnie. A 2 

jelű védelem a Tv3 vezeték taralék védelme, ugyanakkor tartalék védelme a Tv4 vezetéknek is. Így a tartalék 

védelmi működés már nem lehet szelektív. 

A védelmek szelektív működését általában az alábbi módszerekkel lehet biztosítani: 

1. időkésleltetés különböző értéke (időlépcsőzés) 
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2. a mérőelem megszólalási érzékenységének különböző beállítása (pl. áramkiválasztó védelem, távolsági 

védelem) 

3. a mérés elvéből adódó szelektivitás (pl. különbözeti védelem) 

4. különleges reteszelő módszerek alkalmazása (pl. logikai gyűjtősín védelem) 

A túláramvédelmek védelmi rendszerében az első és a második módszert együttesen alkalmazzuk. 

3.1.1.2. Érzékelés és mérés 

A túláramvédelem sugaras hálózat esetén a hiba (zárlat, túlterhelés) tényét és helyét az áram mérésével állapítja 

meg. A védelemtől l távolságban fellépő 3F zárlat esetén a zárlati áram: 

 

ahol: 

1. Uh a hálózat fázisfeszültsége (az egyenértékű Thevenin generátor pozitív sorrendű 

2. feszültsége) 

3. Zh a védelem helyén az egyenértékű Thevenin generátor belső impedanciája 

4. z a vizsgált vezeték fajlagos pozitív sorrendű impedanciája (Ω/km) 

5. l a zárlat távolsága a védelem helyétől mérve (km). 

A zárlatot különböző távolságban feltételezve a védelem által érzékelt áram a zárlat helyétől függően 

hiperbolikusan változik (3-2. ábra). 

 

3-2. ábra 

Természetesen adott hibahely esetén az egész érintett szakaszon azonos nagyságú áram folyik végig. A 

túláramvédelem alkalmazásakor különböző hibahely lehetőségekkel a fellépő zárlati áram nagyságának 

számítása adja a védelem beállítás-számításának értékeit, amelyeket a következőkben ismertetett megfontolások 

felhasználásával állapítunk meg. 

3.1.1.3. A védelem fokozatai 

A kétlépcsős, független késleltetésű túláramvédelem felépítése két szempont szerint vizsgálható 

Feladat szerinti felosztás 

1. Alapvédelem: a saját védelmi szakaszon fellépő zárlatok lekapcsolása. Például az 1. ábrán látható 2 jelű 

védelem a Tv2 szakaszon és a C gyűjtősínen fellépő zárlatok lekapcsolásáért felelős, egészen a 3. illetve 4. 

jelű védelmek áramváltójáig. 
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2. Tartalék védelem: a védelem vagy a megszakító hibája esetén egy másik, távolabb elhelyezett és másik 

megszakítót működtető védelem kapcsol ki. Például a 2 jelű védelem működésképtelensége esetén az 1 jelű 

védelem látja el a Tv2 és a C sín első tartalék védelemi funkcióját. 

Működés szerint felosztás 

1. Gyorsfokozat: a lekapcsolás a védelem ún. önidejének (a védelmi berendezések és a megszakító működési 

ideje) elteltével történik. Ez akkor alkalmazható, ha biztosan megállapítható, hogy az adott zárlat a védelem 

saját működési területén (az alapvédelmi zónájában) van, azaz a szelektivitás igényeit kielégítjük. és nem 

kockáztatjuk leágazások és fogyasztók felesleges kikapcsolását. Például a TV2 vezetéken fellépő zárlatot a 2 

jelű védelemnek kell lekapcsolnia gyorsfokozatban. A gyorsfokozatnak azonban nem szabad lekapcsolnia a 3 

vagy 4 jelű védelem jobb oldalán fellépő zárlatokat, mivel ebben az esetben feleslegesen kiesnének a C 

gyűjtősínről leágazó ép ágak is. Mivel a 2 jelű védelem helyéről nézve kicsi a villamos távolság különbség a 

C sín valamint a 3 és 4 jelű védelmek két oldala között, így nincs mérhető árameltérés a zárlat pontos 

helyének megállapítására. Ezért a szelektivitás biztosítása érdekében a 2 jelű védelem gyorsfokozatának 

túláram reléjét úgy kell beállítani, hogy az biztonsággal ne szólaljon meg a C gyűjtősín zárlatára, azaz a 

védelem beállított áramértéke biztonsággal nagyobb legyen, mint a gyűjtősín legnagyobb zárlati árama. 

2. Késleltetett fokozat: a túláram érzékelés egy időszámlálót indít, ami a beállított időkésleltetés után adja ki a 

parancsot a lekapcsolásra. A késleltetett fokozat látja el a tartalék védelmi funkciót, ezért azt úgy kell 

beállítani, hogy biztonsággal megszólaljon a védelem utáni második gyűjtősín lehetséges legkisebb zárlati 

áramára is. Azaz a beállítási értéke biztonsággal kisebb legyen, mint a második gyűjtősín legkisebb zárlati 

árama. 

3. Például az 1 jelű védelemnek a késleltetett fokozatában biztosan kikapcsolási parancsot kell adnia a 2 jelű 

védelem esetleges hibája esetén a 3 vagy 4 jelű védelmek bal oldalán fellépő zárlatokra, ezért a C gyűjtősín 

legkisebb zárlati áramánál biztonsággal kisebbre kell beállítani az 1 jelű védelem késleltetett fokozatát. 

Hasonló működést kívánunk a Tv5 - D gyűjtősín irányában is, így a C és D gyűjtősín közül a kisebb zárlati 

áramnál is kisebbre kell az 1 jelű védelem késleltetett fokozatát beállítani. 

3.1.1.4. A védelem jelleggörbéje 

A fenti elv szerint felépített kétlépcsős túláramvédemi rendszer egy részének jelleggörbéjét a 3-3. ábra 

tartalmazza. Az ábrán látható az alapvédelem és a gyorsfokozat közötti különbség. Az alapvédelem nem érhet el 

a védelem utáni gyűjtősínig, az alapvédelmi terület így kihagyott szakaszát a késleltetett fokozat látja el. Bár így 

a gyűjtősínek zárlata hosszabb ideig áll fenn, de ezáltal hagyunk időt arra, hogy a védelmek megkülönböztessék, 

hogy melyik tartományban van a zárlat. A jelleggörbe további szakaszán a tartalék védelmi funkció és a 

késleltetett fokozat azonos, és az előbbiek szerint ez a fokozat a második gyűjtősínen biztonsággal túlnyúlik. 

 

3-3. ábra 

3.1.1.5. A szelektív időlépcső 

Az egyes karakterisztikák közötti időkülönbséget szelektív időlépcsőnek nevezzük. Az 1. ábrán az „a” helyen 

fellépő zárlatot érzékeli a 3 és a 2 jelű (valamint az 1 jelű) védelem is. A 2 jelű védelmet késleltetni kell, hogy 

csak a 3 jelű védelem hárítsa a zárlatot. A 3-4. ábra szerint itt ez a védelem a t 3 (ön)idővel működik, aminek t 3+ 

pozitív szórása is lehet, amíg a megszakító megkapja a kikapcsolási parancsot. A megszakító működéséhez t m 

időre van szükség, így t h idő eltelik, amíg megszűnik a zárlat. Közben a 2 jelű védelem is érzékelte a zárlatot, de 

ez a t 2 beállított késleltetése miatt még nem ad kikapcsolási parancsot. Ennek a beállításnak t 2- negatív szórása 

is lehet. Egy működésben levő védelem az áram megszűnésekor nem ejt vissza azonnal (elektromechanikus 
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védelmek esetén az erővel összeszorított rugalmas érintkezőknek idő kell a szétváláshoz, a digitális védelmek 

algoritmusának „időablakából” csak fokozatosan kerül ki a nagy áramot jelentő zárlatos időfüggvény, stb.). 

Jelöljük ezt a visszaejtési időt t e-vel. A 3-4. ábra szerint tehát t v időn belül meg kell szűnnie a zárlatnak ahhoz, 

hogy a 2 jelű védelem ne jusson el a kioldásig. Nyilvánvaló tehát, hogy a szelektivitás érdekében a t v időnek t b 

biztonsági tartalékkal nagyobbnak kell lennie, mint a t h hárítási idő. Ehhez a t 2 beállított késleltetésnek a t 3 

időhöz képest a Δt szelektív időlépcsővel nagyobbnak kell lennie. Ennek szokásos értéke 0,2-0,6 s. 

 

3-4. ábra 

3.2. A túláramvédelem beállítását befolyásoló tényezők 

Az árambeállítás értékének meghatározásakor a következő körülményekre kell tekintettel lenni: 

1. a hálózat kapcsolási állapota 

2. a zárlat fajtája 

3. az adatokban és a számításban rejlő bizonytalanságok 

3.2.1. A hálózat kapcsolási állapota 

A zárlati áram értékét befolyásolja a mögöttes hálózati impedancia. Maximális állapot: ha a hálózatot az összes 

generátor illetve transzformátor táplálja. Ilyenkor a Z h mögöttes impedancia minimális, a zárlati áram pedig a 

legnagyobb. Minimális állapot: ha a hálózatot a legkisebb teljesítő képességű – azaz a legnagyobb mögöttes 

impedanciájú – betáplálás látja el. A zárlati áram ebben az állapotban a legkisebb. 

3.2.2. A zárlat fajtája 

A különböző hibafajták esetén a távvezeték adott pontján fellépő zárlati áramok különbözőek. Középfeszültségű 

hálózaton feltételezhetjük, hogy a 3F zárlati áram a legnagyobb. (Csak a földelt csillagpontú nagyfeszültségű 

hálózaton fordulhat elő, hogy az FN zárlati áram értéke nagyobb, mint a 3F zárlati áram.) Ha a hálózat minden 

ágában egyenlő a pozitív és negatív sorrendű impedancia, akkor a 2F és a 3F zárlati áramok között a következő 

arány van: 

 

Azaz a minimális zárlati áram számításakor 2F zárlatot veszünk figyelembe. 

3.2.3. Az adatokban és a számításokban rejlő bizonytalanságok 

A beállítási értékben bizonytalanságot okoz az áramváltó áttételi hibája, a védelem pontatlansága és a zárlati 

áram számításakor alkalmazott modellben rejlő bizonytalanság. Ezeket együttesen egy ε szórási tényezővel 

szokás figyelembe venni. Ez azt fejezi ki, hogy a túláramvédelem nem pontosan az I be beállítási értéknél szólal 

meg. Annak feltétele, hogy a túláramrelé egy I áramnál biztosan megszólaljon az, hogy: 
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annak feltétele pedig, hogy a védelem ne szólaljon meg: 

 

Adott I be beállítási érték esetén van tehát egy áram tartomány, amelyen belül bizonytalan a védelem működése. 

3.2.4. A sugaras hálózatok fáziszárlat-védelmének általános beállítási feltételei 

3.2.4.1. Gyorsfokozat beállítása 

Feladata a táppont közelében fellépő nagyáramú zárlatok gyors kikapcsolása. A beállítás szempontjai: 

1. A védelem ne érzékelje a táplált transzformátorok szekunder oldalán fellépő I kmax legnagyobb zárlati áramot 

osztatlan hálózat esetén. (Az osztott hálózatnál a külön védelemmel rendelkező védett szárnyvezeték 

legnagyobb zárlati áramát nem szabad érzékelni.) 

 

1. A védelem legyen érzéketlen a leágazás I Bmax bekapcsolási áramlökésére. I Bmaxot célszerű számolással 

meghatározni, ekkor 1,6·I ümax (1,6·maximális üzemi áram) vehető figyelembe. 

 

1. A védelem ne működjék az I FT földzárlati tranziens áramokra. Az I FTmax mértékadó mértéke 20 kV-on 300-

700 A. 

 

1. Maximális betáplálás esetén se legyen a vezeték termikusan veszélyeztetve. 

 

ahol: 

1. Ne ütközzön a középfeszültségű gyűjtősínvédelem I sbe beállításával. 

 

3.2.4.2. Késleltetett fokozat beállítása 

A késleltetett fokozat feladata az, hogy a teljes vezeték, tehát a gerinc-, illetve a szárnyvezetékek legkisebb 

áramú zárlatait is érzékelje és kikapcsolja. A beállítás szempontjai: 

1. A védelem ne érzékelje a táplált transzformátorok szekunder oldalán fellépő I kmax legnagyobb zárlati áramot 

osztatlan hálózat esetén. (Az osztott hálózatnál a külön védelemmel rendelkező védett szárnyvezeték 

legnagyobb zárlati áramát nem szabad érzékelni.) 

 

1. A védelem legyen érzéketlen a legnagyobb I ümax üzemi áramra. 

 

A maximális üzemi áram számításakor figyelembe kell venni a lehetséges üzemzavari túlterhelődéseket is. (A 

kf/kv a felfutási tényező és az ejtőviszony hányadosát jelenti.) 

1. A védelem ne működjék az I FT földzárlati tranziens áramokra. 
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Ha az egyenlet nem teljesíthető, akkor az időkésleltetést kell növelni. 

1. A védelem ne működjön a leágazás I Bmax bekapcsolási áramlökésére. 

 

Ha az egyenlet nem teljesíthető, akkor az időkésleltetést kell növelni. 

1. A védelem biztonsággal érzékelje a vezeték legkisebb, I vmin zárlati áramát. 

 

3.2.5. A sugaras hálózatok földzárlat-védelmének általános lehetőségei 

3.2.5.1. Zérus sorrendű feszültség érzékelése 

Földzárlatkor jelentős zérus sorrendű feszültség lép fel. Ez a feszültség a táppontban is jól érzékelhető egy olyan 

feszültségváltóval, amelynek szekunder tekercsei nyitott deltakötésben vannak. Az U o feszültség csak a zárlat 

fennállásáról ad információt, ezért csak mint nem szelektív földzárlatjelzés alkalmazható. 

3.2.5.2. Zérus sorrendű teljesítményirány érzékelése 

A szigetelt és a hosszan földelt csillagpontú hálózatok esetén a hibás leágazás kiválasztható a zérus sorrendű 

teljesítmény iránya alapján, ugyanis az összes ép sugaras leágazás felől a gyűjtősín felé, míg a hibás leágazásban 

a gyűjtősíntől a hibahely felé áramlik a zérus sorrendű teljesítmény (3-5. ábra). 

 

3-5. ábra 

3.2.5.3. Zérus sorrendű áram érzékelése 

A 3-5. ábrán látható, hogy a hibahely I o zérus sorrendű árama a hálózat zérus sorrendű elemein folyó zérus 

sorrendű áramok összege. Sugaras hálózaton a zárlatos leágazásban összegződnek ezek az áramok. Szigetelt 
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hálózaton, melynek nagy a kapacitása vagy hosszan földelt hálózaton, illetve kompenzált hálózaton, mely a 

földzárlat idején átmenetileg hosszan földeltté válik, a zérus sorrendű áram érzékelésével biztosítható a szelektív 

zárlathárítás. 

3.2.5.4. A földzárlati tranziensek érzékelése 

A hatásosan nem földelt hálózatokon a földzárlat fellépésének pillanatában a zárlatos fázis feszültsége 

lecsökken, míg az ép fázisoké megnő. Ezek a feszültségváltozások a hálózat kapacitásait áttöltődésre 

kényszerítik. Ennek az áttöltődési folyamatnak a jellemzőit érzékelve lehetséges a szelektív földzárlathárítás. Az 

érzékelési módok: 

1. a leágazások zérus sorrendű tranziens áramhulláma felfutási meredekségének összehasonlítása, illetve az 

érzékelt mennyiségektől függő késleltetése 

2. a leágazások zérus sorrendű tranziens áramainak amplitúdó összehasonlítása, illetve az érzékelt 

mennyiségektől függő késleltetése 

3. a leágazások zérus sorrendű tranziens áramhullámának kezdő polaritásának összehasonlítása 

Az érzékelés alapja az, hogy a legnagyobb változások, illetve értékek a zárlati helyhez legközelebb eső 

leágazásokban vannak. A rendszer hátránya, hogy a működése gyakran bizonytalan, és hogy csak feszültség 

alatt levő hálózaton működik helyesen. (Bekapcsoláskor, visszakapcsoláskor és a légköri túlfeszültségek 

hatására létrejött földzárlatok esetén elvileg sem megbízható a működés.) Magyarországon a sugaras 

középfeszültségű hálózatokon a zérus sorrendű áramérzékelésen alapuló földzárlathárítás a szokásos. 

Kompenzált hálózatokon ezt a kompenzáló tekercs ellenállással való söntölésével valósítják meg. Az ellenállás 

beiktatásának hatására a földzárlati áram a védelmek által jól érzékelhető szintre emelkedik. (20 kV-os 

hálózaton 100-200 A-re) Az ellenállást azonban csak a földzárlat fellépése után 2-5 s-al iktatják a körbe, mert a 

kompenzálás ívoltó hatását meg kell várni. Ha nem szűnik meg a zárlat a korábban említett időn belül, akkor az 

ellenállást bekapcsolják a körbe, aminek hatására megnő a zárlati áram és a hibás leágazás a védelmek által 

szelektíven kikapcsolható. (A bekapcsolást a FÁVA, a Földzárlati Áram Vezérlő Automatika vezérli, az 

ellenállást pedig FÁNOE-nek, Földzárlati Áramnövelő Olaj Ellenállásnak hívják.) 

3.2.6. A fokozatok időzítésének beállítása 

A túláramvédelem gyorsfokozatát általában késleltetés nélküli értékre (önidő) állítjuk be. Egyes esetekben 

azonban szükség lehet a gyorsfokozat késleltetésére is. Erre mutat példát a 3-6. ábra, ahol az A gyűjtősínt 

tápláló transzformátor szekunder oldalán elhelyezett 1 jelű túláramvédelem a gyűjtősín védelmét szolgálja. 

Mivel nincs lényeges villamos távolság az 1 és 2 jelű védelmek között, azok között a szelektivitást nem lehet 

áram beállítással biztosítani. Egyetlen megoldás az időlépcsőzés, azaz az 1 jelű védelem alapfokozatának 

késleltetése biztosítja a szelektivitást. A késleltetett fokozatot a gyorsfokozattól legalább a szelektív 

időlépcsőnek megfelelő értékkel el kell hangolni. 

 

3-6. ábra 

3.2.7. A visszakapcsoló automatikáról 

3.2.7.1. A visszakapcsoló automatika feladata 
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Ha egy zárlat átívelés miatt jön létre, akkor annak gyors megszüntetése után nagy valószínűséggel remélhető, 

hogy a berendezést újra feszültség alá lehet helyezni anélkül, hogy a zárlati ív újragyulladna. A visszakapcsoló 

automatika feladata végrehajtani ezt a visszakapcsolást. 

3.2.7.2. A visszakapcsoló automatika holtidejének befolyásoló tényezői a középfeszültségű 
hálózaton 

1. Megszakító hajtás 

A zárlatot megszüntető megszakító hajtásának képesnek kell lenni arra, hogy a kikapcsolás után kis idővel újra 

be tudjon kapcsolni. (Annyi energiával kell rendelkeznie a hajtást működtető energiatárolónak /rugó, sűrített 

levegő, gázrugó/, hogy több kapcsolást tudjon végezni a megszakító egymás után.) 

1. Megszakító ismételt megszakítási képessége 

A megszakító ívoltó közegének bizonyos időre van szüksége egy zárlathárítás után ahhoz, hogy újra meg tudja 

szakítani a zárlatot a visszakapcsolás után. Megkívánjuk tehát, hogy az ívoltó tényezők rövid holtidő után újra 

hatásosak legyenek (érintkezők lehűljenek, belső nyomás lecsökkenjen, az ív útja kitisztuljon). 

1. A zárlati ív helyének deionizációja 

A visszakapcsolás akkor eredményes, ha a visszakapcsolás után a zárlat nem gyullad újra. Ennek feltétele, hogy 

a hibahelyen a zárlati ív útja deionizálódjon. Háromsarkú kikapcsolás után ez az idő középfeszültségű hálózaton 

kb. 80ms. 

1. Fogyasztói szempontok 

A fogyasztók érdeke a lehető legrövidebb holtidővel történő visszakapcsolás, mert a visszakapcsolás holtideje 

alatt a fogyasztók feszültségmentes állapotban vannak. (a sugaras ellátó hálózaton keletkezett hiba esetén) 

A visszakapcsoló automatika szokásos beállításai: 

1. A hatásosan nem földelt rendszerek esetén rendszerint többlépcsős visszakapcsoló automatikát alkalmaznak. 

Két rendszer terjedt el a különböző energia-rendszerekben: a két- és a háromlépcsős visszakapcsoló 

automatika. 

Háromlépcsős visszakapcsoló automatika ciklusai: 

1. első lépcsője gyorsvisszakapcsolás (GVA) 0,3-0,5 s holtidővel 

2. második lépcsője hosszú holtidős visszakapcsolás (LVA1) 5-45 s holtidővel 

3. harmadik lépcsője lassú visszakapcsolás (LVA2) 60-120 s holtidővel 

Kétlépcsős visszakapcsoló automatika ciklusai: 

1. első lépcsője gyorsvisszakapcsolás (GVA) 0,3-1 s holtidővel 

2. második lépcsője lassú visszakapcsolás (LVA) 30-120 s holtidővel 

Az egyes rendszereket az eredményességük alapján is meg lehet vizsgálni statisztikai adatok alapján: 

3-1. táblázat 
 

Háromlépcsős visszakapcsolás (adatok az USA-ból) Kétlépcsős visszakapcsolás (magyarországi 

adatok) 

Holtidő [s] Eredményesség [%] Holtidő [s] Eredményesség 

[%] 

 

0,4 82 0,6 73 
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15 11 30 17 
 

120 2 Maradó 10 
 

Maradó 5 
   

Kompenzált hálózatokon földzárlat esetén bonyolódik a helyzet a visszakapcsolás terén. A szelektív kioldáshoz 

(a hibás leágazás kiválasztása) ugyanis be kell iktatni a FÁNOE-t (Földzárlati Áramnövelő Olaj Ellenállás) a 

kompenzáló tekerccsel párhuzamosan. A valóságos kétlépcsős visszakapcsolási ciklus a következők szerint 

alakul (ELMŰ gyakorlat): 

1. Kialakul a földzárlat, aminek hatására megemelkedik a zérus sorrendű feszültség. 

2. Ha a kompenzáló (Petersen) tekercs hatására nem szűnik meg a zárlat (fennmarad a zérus sorrendű 

feszültség), akkor 3-5 másodperces késleltetéssel a FÁVA (Földzárlati Áram Vezérlő Automatika) 

bekapcsolja a FÁNOE-t a kompenzáló tekerccsel párhuzamosan, aminek hatására a földzárlati áram a 

védelmek által felismerhető szintre emelkedik (100-200 A). Ez alapján már lehetséges a szelektív kioldás. 

3. A védelem kikapcsolja a leágazási megszakítót (mindegyik fázisban). - A gyors visszakapcsolási (GVA) 

holtidő (0,5-1 s) letelte után a védelem bekapcsolja a megszakítót. Ha a földzárlat még mindig fennáll, akkor 

újra nagy áram fog folyni, mert a FÁNOE a GVA ciklus alatt bekapcsolva marad a Petersennel 

párhuzamosan. A védelem a zérus sorrendű áram hatására újból kikapcsolja a megszakítót. 

4. A lassú visszakapcsolási (LVA) ciklus holtidejében a FÁVA kikapcsolja az áramkörből a FÁNOE-t. 

5. Az LVA holtidejének lefutása után a védelem visszakapcsolást kezdeményez. A zárlat fennállását a zérus 

sorrendű feszültség mutatja, így ha a védelem zérus sorrendű feszültséget érzékel, azonnali kikapcsolást 

kezdeményez. (Az előző két kioldás [eredeti zárlat és a GVA utáni zárlat hárítása] alapján a hibás leágazás 

már kiválasztódott, így nem szükséges a FÁNOE bekapcsolását megvárni, hogy ismét a megnövekedett áram 

alapján lehessen kioldást kezdeményezni.) 

A kábelhálózaton is célszerű a visszakapcsoló automatikák használata, mert a zárlatok kb. 50%-os 

valószínűséggel a kábelekhez csatlakozó levegő szigetelésű részeken (szakaszoló, támszigetelő) jönnek létre. Az 

így létrejött zárlatok estén nagy valószínűséggel nem gyullad újra a zárlat a visszakapcsolás után. Magukon a 

kábeleken keletkezett zárlatok maradó jellegűek. A kábelhálózatokon a két- három- és a négylépcsős 

visszakapcsolási ciklusok a jellemzők. A négylépcsős visszakapcsolási ciklus az ikerkábeles leágazásoknál 

(Olyan kábel leágazás, ahol két kábelt párhuzamosan kapcsoltak, az egyes kábeleket teljesítményszakaszoló 

kapcsolja, de zárlat esetén az összefogott kábelvégen levő megszakító működik.) gyakori. Itt a harmadik ciklus 

az ún. szelektáló visszakapcsolási ciklus, aminek holtidejében (feszültségmentes állapot) a hibás kábel 

teljesítményszakaszolója leválassza a hibás kábelt. 

3.3. Digitális távolsági védelem 

3.3.1. A távolsági védelem fogalma 

A távolsági védelem olyan zárlatvédelmi berendezés, amely a védelem felszerelési helye és a zárlat közötti 

távolsággal arányos impedanciát mér, és ha a mért impedancia lecsökken (zárlatkor az áram megnő, a feszültség 

letörik) egy beállított érték alá, akkor a védelem úgy érzékeli, hogy zárlat van, és kioldást ad. 

A távolsági védelmeket a hurkolt hálózatokon használják. Elsősorban a nagyfeszültségű távvezetékeken 

alkalmazzák, de középfeszültségen is, ott, ahol nem állítható be kellő biztonsággal a túláramvédelem. A 

nagyfeszültségű rendszerben általában alapvédelemként és első számú tartalékvédelemként is távolsági 

védelmeket használnak. 

3.3.1.1. A távolsági védelem karakterisztikája az impedancia síkon 

A távolsági védelem karakterisztikáját az R-X komplex impedancia síkon ábrázolják. A karakterisztika zárt 

görbékből áll, amelyekhez irányítást rendelnek (előre: nagyjából az 1. Térnegyedet foglalja el kis átlógással más 

tér-negyedekbe, illetve nézhet a fokozat hátrafelé: ekkor a fokozat elsősorban a 3. Tér-negyedben foglal helyet). 

Egy adott görbén belüli tartomány jelent egy fokozatot. Minden fokozathoz tartozik egy időzítés, amely 
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leteltével kioldási parancsot ad a védelem. A görbék egymáson belül helyezkednek el. Ez azt jelenti, hogyha a 

zárlat egy adott fokozatban van, akkor az őt tartalmazó összes fokozat is érzékeli ezt. A szelektivitást a zónák 

különböző időzítései biztosítják. Pl. ha a zárlat a 2. fokozatban van, akkor a 3. és további fokozatok is érzékelik 

ezt, de az 1. fokozat nem, és mivel a 2. fokozat időzítése kisebb, mint a 3. és további fokozatoké, ezért a 2. fog 

megszólalni, amit lejárt az időzítése. Nagyon sokféle és változatos karakterisztika van, talán a leggyakoribb az 

ún. poligon karakterisztika. 

Egy poligon karakterisztikát mutató ábra (3 előre és egy hátranéző fokozattal, a zárlati impedancia vektora a 2. 

fokozatba mutat.): 

 

3-7. ábra: poligon karakterisztika az impedancia síkon 

3.3.1.2. A digitális (távolsági) védelmek felépítése 

A digitális védelmek funkcionális felépítése nagyjából azonos, függetlenül attól, hogy milyen feladatot lát el 

(távolsági-, túláram- vagy egyéb védelem). 

 

3-8. ábra: a digitális védelmek felépítésének blokkvázlata 

A védelem működése: 

Mintavételezzük (S/H) a bemenő áramokat és feszültségeket. A mintavételezett jeleket egy multiplexeren 

(MPX) keresztül vezetjük az A/D átalakítóra és digitalizáljuk. Az így kapott jeleket egy alulátresztő szűrővel 

szűrjük. A szűrt jelek kerülnek feldolgozásra. A jelfeldolgozást általában egy jelprocesszor (DSP) végzi (gyors, 

real-time számítások) és a számítások eredménye alapján a döntést, időzítéseket, kimenőjelek generálását a 

főprocesszor hajtja végre. A szoftvert EPROM-ban szokták tárolni, míg az egyéb beállításokat (paraméterek 

stb.), amelyeket időnként változtatunk EEPROM-ban tároljuk, és a számítások átmeneti eredményeit RAM-ban 

őrizzük. A digitális védelem „lelke" a szoftver. A szoftver valósítja meg a konkrét védelmi feladatokat. A 

távolsági védelemben futó algoritmusok (lásd lejjebb) végzik a hat mérőhurokban a számításokat (3 fázis-fázis 

és 3 fázis-föld hurok). Ha azt érzékelik, hogy valamelyik hurokban kisebb az impedancia, mint a beállított 

fokozathatárok, akkor a védelem indítja az időzítőket (timer) és ha a fokozathoz tartozó késleltetési időn belül 

fennmarad a lecsökkent impedancia (vagyis zárlat van), akkor az időzítés lejártával kioldást kezdeményez a 

védelem. 

3.3.1.3. A távolsági védelem érzékelési egyenletei 

A mért impedancia arányos a távolsággal: Z m =z· l táv, ahol z a távvezeték fajlagos impedanciája. A távolsági 

védelem mérőeleme a 3F és a 2F zárlatokat az (1) egyenlet szerint érzékeli: 

 

azaz a védelem és a zárlat helye közötti pozitív sorrendű impedanciát méri. 

A távolsági védelem mérőeleme FN zárlat felléptekor az alábbi egyenlet szerint érzékel: 
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ahol 

 

a védett távvezeték állandóiból számítható beállítandó állandó. Az egyenlet szerint a mérőelem itt is a védelem 

és a zárlat helye közötti pozitív sorrendű impedanciát érzékeli (az előbbi egyenletek szerinti Z 1 érzékelés 

szimmetrikus összetevőkkel bebizonyítható). 

Így elértük, hogy ha pl. a védelem első fokozatát egyszer beállítottuk, akkor a mérőelem minden fajta és minden 

fázisvariációjú zárlatot azonos távolságig érzékeli. Bebizonyítható, hogy a 2FN zárlat bármelyik egyenlettel 

helyesen érzékelhető. 

3.3.1.4. A távolsági védelem fokozatainak beállítása 

 

3-9. ábra: az ún. lépcsős karakterisztika, a távolsági védelem fokozatai 

 

3-10. ábra: a 3-9. ábra egy részlete 

A távolsági védelem első fokozatát úgy kell meghatározni, hogy biztosan ne érjen át a következő távvezetékre, 

azaz 

 

ε a biztonsági tényező, amely a védelem, az áram- és feszültségváltók leképzési hibáit, valamint az adatismereti 

hibákat foglalja magában, szokásos értéke ε=0,15. (A maximális mérési hiba távolságban: s=ε · l fokozat-beállítás). 

A távolsági védelem második fokozatának beállítási feltételei az alábbiak: 

1. biztosan túlérjen a védett távvezetéken, azaz: 

 

1. ne ütközzön a következő távvezeték második fokozata elejével, azaz: 

 

1. ne érjen át a differenciálvédelemmel (= pillanatműködéssel) védett transz-formátorok (X tr eredő) szekunder 

oldalára (a transzformátor a B gyűjtősínen van), azaz: 
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A távolsági védelem beállításánál figyelembe kell venni még a következőket: 

1. a pontos távolságméréshez az X érték pontos mérésére van szükség, R kevésbé játszik szerepet a 

távolságmérésnél. 

2. R értékének beállításakor figyelembe kell venni a hibahelyi átmeneti ellenállást (R átm), ezt kellő tartalékkal 

hozzá kell adni a távvezeték ohmos részéhez, de úgy, hogy az így kiadódott ellenállásérték biztonsággal 

kisebb legyen a legkisebb üzemi impedancia értékénél: R beállított <k*R üzemi, ahol k=0,7-0,8. 

3. a betáplálási torzítás hatását 

4. a kettős vezeték hatását 

5. a teljesítménylengések hatását 

 

3-11. ábra: az átmeneti ellenállás figyelembe vétele 

3.3.2. A digitális távolsági védelmekben használt modellek 

3.3.2.1. Az R-L modell 

 

3-12. ábra: az R-L modell hálózati képe 

Az R-L modell (3-12. ábra) nem veszi figyelembe a távvezeték kapacitást (C). 

A védelem a mért feszültségből és áramból határozza meg a zárlat helyét. A zárlati áramkörben azt az R és L 

értéket keressük, amely a védelem felszerelési helye és a zárlati pont között fennáll. Felírható két egyenlet a 

távvezetékre t1 és t2 időpontra (az időpillanatokat az alsó index jelzi): 

 

Ezekből az egyenletekből kifejezhető R és L értéke. A számításokhoz szükség van a pillanatértékekre és a 

deriváltakra. Ezeket numerikus módszerrel, differencia-képzéssel állítjuk elő. Sok ilyen módszer megvalósítása 

lehetséges, ezek közül kettő kerül bemutatásra. 

3.3.2.2. Az A4-es módszer 

 



 Digitális túláramvédelem, digitális 

távolsági védelem 
 

 36  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3-13. ábra: a mintavételezés 

Felírjuk az egyenleteket a 2. és 3. pontra: 

 

 

A négy minta alapján (u 1-4 és i 1-4) két darab két-ismeretlenes egyenletet kapunk R-re és L-re. Ez pedig már 

elegendő a megoldáshoz. Nagyon gyors módszer, elvileg négy minta alapján dönteni lehet, de biztonsági 

okokból több mérés egybehangzó eredménye alapján döntünk. Nem jó, ha a minták túl közel vannak 

egymáshoz, mert a derivált képzés erősen függ a zajtól. Ezért korrekciót kell alkalmazni. 

3.3.2.3. Az A3-as módszer 

Vegyük a 3-13. ábra első három pontját (u 1-3 és i 1-3). Az 1. és 2. valamint a 2. és 3. minta középpontjára írjuk fel 

a következő egyenleteket: 

 

 

A módszer hasonlít az A4-hez. Itt elvileg 3 minta alapján dönthetünk, de veszélyes a zajterhelés miatt, ezért a 

biztonság érdekében többször is meg kell ismételni a számításokat. 

3.3.2.4. Csúcsérték módszer 

Vesszük az áram és feszültség pozitív és negatív csúcsértékének abszolút értékét és elosztjuk kettővel. Majd az 

így kapott feszültség és áramátlag hányadosát képezzük, ez megadja az impedancia abszolút értékét: 

 

 

ahol I pos, U pos a szinusz jel pozitív, I neg és U neg a negatív csúcsértékei. Ez egy igen egyszerű módszer, de nem 

számíthatunk nagy pontosságra, mert méréskor nehéz eltalálni a szinusz jel csúcsértékét, és a könnyen tévesztést 

okozhatnak a szinusz jelre ülő kicsúcsosodó zajok. A másik hiányossága, hogy az impedancia abszolút értékét 

kapjuk csak meg, ezért szükség van egy külön irányérzékelő relére. 

3.3.2.5. A Fourier-módszer 

 

 

ahol: 

 

u k a mintavételezett feszültség 

Ugyanígy felírhatjuk az A i és B i együtthatókat. Elosztva U-t I-vel, megkapjuk a mért komplex impedanciát: 

 

A Fourier-módszer az egyik leggyakrabban használt módszer. Az algoritmus futási ideje egy periódus. 

Biztonságos döntést várhatunk, mert a periódus miden mintája szerepel a számításban. 
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4. Feladatok a felkészüléshez 

A mérést megelőző otthoni felkészülésként végezze el az alábbiakat önállóan. A felkészülést a mérésvezető 

szúrópróbaszerűen ellenőrizheti. 

Olvassa át alaposan A mérés elméleti alapjai c. szakaszban foglaltakat! 

Olvassa el és gondolja végig a Mérési feladatokat! 

Válaszolja meg az Ellenőrző kérdéseket! 

5. Alkalmazandó eszközök 

5.1. Digitális túláramvédelem 

A REF-541 típusú készüléket a középfeszültségű hálózatok (kompenzált, hosszú földelt) védelmi, felügyeleti, és 

mérési berendezésének fejlesztették ki. Ebből adódik, hogy a készülékbe viszonylag sok funkciót integráltak: 

1. Védelmi funkciók: 

2. Automatika funkciók: 

3. Mérési funkciók (leágazási mennyiségek mérése): 

4. Felügyeleti funkciók: 

5.2. Digitális távolsági védelem 

5.2.1. Alkalmazási terület 

A Protecta DTVA-EP típusú digitális távolsági védelem, kiegészítve visszakapcsoló automatikával és hibahely 

távmérővel a nagyfeszültségű, hatásosan földelt csillagpontú, hurkolt hálózat szabadvezetékének és kábelének 

szelektív fáziszárlati és földzárlati védelmeként és visszakapcsoló automatikájaként alkalmazható. 

A DTVA távolsági védelembe építettek egy túláramvédelmi fokozatot is, melynek célja a védelem működő 

képességének megőrzése a feszültségváltók meghibásodása esetén. Célszerű beállítás, hogy csak akkor 

engedélyezett a működésük, ha a feszültségváltó kisautomata kiold, és ezáltal az impedancia-fokozatok 

bénulnak. Kioldásuk mindig végleges, azaz tiltják a visszakapcsoló automatát, de a végleges kioldás beállítása 

szerint egy- vagy háromfázisú. A védelem fel van készítve a védett szakasz túloldalára beépített védelemtől 

érkező szinkronizáló és kioldás engedélyező impulzusok vételére. A parancs hatására a II. fokozat késleltetése 0 

lesz. A feszültségváltóhoz közeli zárlatok esetén a feszültség olyan kicsi lehet, hogy a védelem nem képes 

pontosan mérni, ekkor a zárlat előtti feszültség irányát használjuk fel a pontos iránymeghatározáshoz. Ezt 

nevezzük holtsáv-mentes irányérzékelésnek. A fenti emlékezés nem valósítható meg bekapcsoláskor, mert ekkor 

nem voltak előző értékek. A feszültséghiány ténye azonban meghatározza a rákapcsolásos zárlatot, így ha van 

áramérzékelés is, akkor a védelem azonnali végleges kioldást ad. 

5.2.2. A DTVA legfontosabb jellemzői 

1. Ötfokozatú poligon karakterisztika 

2. a 4. és 5. fokozat irányítható, az első három fixen előrenéző, 

3. a fokozatok klasszikus mérőelem-mérést végeznek, azaz 2F zárlatnál Uvonali/Ivonali, FN zárlatnál Ufázis/(Ifázis+k·3Io) 

4. közeli zárlatok holtsávmentes irányérzékelése emlékező kapcsolás segítségével 

5. kézi zárlatra kapcsoláskor azonnali végleges kioldás 

6. 3F, független késleltetésű túláramrelé, működési egyenlettel beállítható, hogy csak a feszültségváló 

kisautomata kioldásakor élesedik 
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7. egy- és háromfázisú visszakapcsoló automatika (EVA, HVA) 

8. egy gyorsvisszakapcsoló automatika ciklus (GVA) 

9. két lassú visszakapcsoló automatika-ciklus (1.LVA, 2.LVA) 

10. túlfedés megvalósítása a 2. fokozat mérésével, de késleltetés nélkül (tz2=0) 

11. programozható túlfedés vagy szelektív kioldás az első kioldás után, a GVA után, az 1. LVA után és a 

végleges kioldás után 

12. túlfedés 3F zárlatkor letiltható 

13. az egyes automatikaciklusok külön-külön programozhatók EVA-ra vagy HVA-ra 

14. minden egyes automatika ciklus külön-külön élesíthető vagy bénítható 

15. automatikus hibahely-távmérés az utolsó zárlat adataival 

16. kioldási önidő 25±5 ms 

17. digitális felépítés, önálló A/D átalakítóval, fő-processzorral és jelprocesszorral 

18. beépített önellenőrző funkciók 

19. külső kommunikációs csatlakozás RS 232-re vagy fénykábelre 

20. eseménynapló 50 esemény tárolására, és digitális eseménysorrend-rögzítő 1 ms felbontással max. 300 

esemény számára 

21. 20 kimenő érintkező, ebből 8 fix működésű, 12 programozható 

22. ember-gép kapcsolat: fóliatasztatúra és 2·16 karakteres LCD kijelző, vagy külső PC 

5.2.3. A DTVA bekötési táblázatai 

Az első fejlécben található betűjelek: az idézőjelben a kártya-pozíció jelek, mellette a kártya hátsó kihúzható 

fogantyújára írt jelek. 

Az oszlopok jelei: 

1. oszlop (sz.): a kártya hátoldali sorkapcsának számai, 

2. oszlop: a kivezetés megnevezése. 

 

3-2. táblázat: táp, áram- és feszültségváltók bekötése 
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3-3. táblázat: relék bekötése 

 

3-4. táblázat: relék bekötése 

 

3-14. ábra: bekötési rajz 

5.2.4. Paraméterek értelmezése és beállítások 

Beállítási állandók: 

1. Cu=1, ha Un=100 V, Cu=2, ha Un=200 V, azaz Cu=Un/100 

2. Ci=1, ha In=1 A, Ci=1/5, ha In=5 A, azaz Ci=1/In 

3. így adódik: 10·Cu·Ci = Un/(10·Ci) 

4. A VMT-n Cu=1, Ci=1, 10·Cu·Ci=10 

A 3·Io keverési tényező az értelmezése: 

 

tehát egy valós számot kell megadni a távvezeték pozitív és zérus sorrendű reaktanciái alapján %-ban kifejezve, 

és nem a klasszikus érzékelési egyenletből adódó komplex k L-t. 

5.2.5. A védelem felépítése 
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A DTVA egy többprocesszoros rendszer, ezért a funkciók alapvetően szoftveren alapulnak. A készülékbe két 

87C197-es mikrokontroller és egy jelprocesszor van beépítve. A program egy EPROM memóriába van égetve, a 

beállításokat egy EEPROM tárolja. Az eseményeket egy akkumulátoros RAM raktározza. 

5.2.6. A kezelőszoftver és kioldómátrix 

Kezelő szoftver: 

Legegyszerűbben külső PC-vel tudunk kommunikálni a védelemmel az RS-232 soros vonalon. Ez megkönnyíti 

a beállításokat, és olyan információkat is kaphatunk, amelyekhez az LCD kijelzőn nem férünk hozzá. 

A program DOS operációs rendszer alatt fut, de van Windows-os változata is. A programot a protect.bat fájllal 

indítjuk. A program működéséhez hozzátartoznak a *.grf és *.blk fájlok, valamint a service.exe alkalmazás. 

A szoftver menürendszerű. Főbb menüpontok: 

1. On-line információ, 

2. Paraméterállítás, 

3. Események, 

4. Digitális események, stb. 

A kezelőszoftver része a PROLOG rendszer, amely segítségével logikai egyenletek állíthatók fel és rendelhetők 

egyes funkciókhoz és kimenetekhez. 32 bemenő jelet lehet logikai ÉS(*), VAGY(+) és NEM(!) kapcsolatba 

hozni és 19 kimenő változóhoz rendelni. (Lásd a gépkönyvben a részleteket). 

1. pl.: Z1 bénítva, ha !FV.kisaut.ép, 

2. pl.: MX1 egyenlet, ha Z1<kioldott + Z2<t kioldott*1.timer lejárt, stb. 

Az MX1-5 egyenleteket kimeneti kontaktusokhoz rendelhetjük. 

A kioldómátrix: 

A kimenő relék egy részének (mátrix oszlopelemek) működése szoftver mátrix segítségével egyenként 

programozható. A működtető funkciók a mátrix sorai, a működtetett kimenő relé listát a mátrix oszlopai adják. 

Legegyszerűbb PC-vel elvégezni a beállítást. Az a kapcsolat él a funkció és a relé között, amely mátrix pontban 

+ van (- estén nincs kapcsolat). Egy funkcióhoz több relé, és egy reléhez több funkció is programozható. 

A mátrix oszlopai: K8, K10, K11-K20 relék. 

A mátrix sorai: 

1. Z1<kioldott 

2. Z2, 3, 4, 5< indult 

3. Z2, 3, 4, 5<t kioldott 

4. R, S, T fázisú kioldás 

5. 3 fázisú kioldás 

1. Végleges kioldás 

2. Automatikus BE 

3. Automatika béna 

4. 1.-5.MX egyenlet 
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5.2.7. A védelem működése zárlatok esetén 

A távolsági védelem öt lépcsőjének megszólalását reteszeli a feszültségváltó kisautomata (NHSc) kioldása. A 

távolsági védelem 1. és 2. fokozata indítja a visszakapcsoló automatikát, a többi fokozat végleges kioldást ad. 

Mind az öt védelemi fokozatnak az impedancia síkon poligon karakterisztikája van. Ezek mindegyikét a valós 

tengely irányába függőleges, a képzetes tengely irányába vízszintes egyenes határolja, amelyek mindegyike 

külön-külön állítható (R1, R2, R3, R4 és R5, illetve X1, X2, X3, X4 és X5 paraméterek). Mindegyik 

karakterisztika lezárható külön-külön beállítható, irányrelé-jellegű két egyenessel, ezek iránytangensének 

beállítása R irányban (4. térnegyed) -R/X paraméterrel, X irányba (2. térnegyed) -R/X paraméterrel lehetséges, 

0-50 % között (ez 0-26.6 fokot jelent). Mind az öt fokozat a mérőelemekre jellemző pontos mérést végzi, azaz 

2F zárlatokra Z=Uvonali/Ivonali egyenlet szerint érzékel. FN, 3F és 3FN zárlatra Z=Ufázis/(Ifázis+k·3Io) érzékelő egyenlet 

érvényes. 2FN zárlatra a védelem a vonali hurok és a fázis-földhurok egybeeső megszólalását használja. A 

védelem a különbség-képzést és keverést mind a számlálóban, mind a nevezőben szoftver úton oldja meg. Mind 

az öt impedancia fokozat a távvezeték differenciálegyenletét megoldó algoritmussal működik. A távvezeték 

differenciálegyenlete: 

 

A differenciálegyenletet az áramváltók telítésére érzéketlen A4-es módszerrel oldják meg úgy, hogy az áram 

első nulla-átmenete után a számítás csak akkor engedélyezett, ha az áramérték meghaladja az áramretesz-

feltételben megadott értéket. Az ezután vett négy összetartozó áram- és feszültségérték (u1, i1, u2, i2, u3, i3 és u4, i4) 

segítségével kétszer meghatározhatók R és L értékei. Az így kapott R ellenállás és X reaktancia kerül 

összehasonlításra a kioldási karakterisztika értékeivel. Ezután az algoritmus többször megismétli a számítást. A 

fokozat megszólalása (indulása) csak akkor jön létre, ha ezen értékek is belül vannak a megfelelő 

karakterisztikán. A védelem impedancia-mérőelemei mind a hat hurokban folyamatosan számolják az 

impedancia valós és képzetes részét, és a kettő szögét. Az így kapott értékek leolvashatók a külső PC On-Line 

képernyőjén. Itt Rr és Xr az FN (3f) mérés, Rrs és Xrs a 2F mérés mennységeit mutatják (minden fázisban). A 

megjelenő adatokat be kell szorozni 10·Cu·Ci-vel (a mi esetünkben 10-el), hogy a szekunder értékeket kapjuk 

mΩ-ban. A primer értékre való átszámítást a következő egyenlet adja meg: 

 

A védelem impedancia fokozatainak beállítása során az X értéket a szokásos, klasszikus beállítás számítási 

egyenletek segítségével kell meghatározni. Az R értéket a hibahelyi átmeneti ellenállás kellő kompenzálására 

célszerű a már kiszámított X-szel azonos értékre választani. Szükség esetén R értéke növelhető vagy 

csökkenthető. A védelem képes kommunikálni a vezeték túloldalán lévő védelemmel a védelmi szinkronozás 

vagy kioldás-engedélyezés megvalósítására (ilyenkor t2=0 s). A feszültségváltóhoz közeli zárlatok esetén oly 

mértékben letörik a feszültség, hogy nem lehetséges a pontos irányérzékelés. A védelem ekkor a zárlat előtti 

feszültségre emlékezik, úgy hogy az irányérzékeléshez a zárlat előtti feszültségek szögét használja. Ezzel elérjük 

a holtsávmentes irányérzékelést. Az érzékelés nem valósítható meg távvezeték bekapcsoláskor, mert ekkor nincs 

felhasználható feszültség. A teljes feszültséghiány ténye azonban meghatározza a rákapcsolásos zárlatot, így ha 

egyidejűleg van áramérzékelés is, a védelem azonnali végleges kioldást ad. 

5.2.8. A visszakapcsoló automatika 

A védelembe háromlépcsős egy- és háromfázisú (EVA, HVA) visszakapcsoló automatika van beépítve. Ha 

egyfázisú visszakapcsolás van beállítva, azaz "egyf.ki.eng." paraméter értéke 1, a távolsági védelem FN zárlat 

kioldásakor fázishelyesen csak a zárlatos fázis megszakítóját kapcsolja ki, míg 2F, 2FN és 3F zárlat esetén mind 

a három fázist. Csak 3F visszakapcsolás beállításakor a távolsági védelem minden zárlatfajtára háromsarkú 

kioldást ad. Az automatikát beállítással fixen bénítani lehet. A háromlépcsős visszakapcsolás egy gyors 

visszakapcsoló automatika-ciklusból (GVA) és két lassú visszakapcsoló automatika ciklusból (1.LVA, 2.LVA) 

áll. 
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3-15. ábra: VKA ciklusok 

A 3-15. ábra azt szemlélteti, amikor mind a három automatika-ciklus be van programozva, és teml emlékezési 

időn belül újabb zárlat lépett föl. Ha valamelyik ciklus nincs beprogramozva, akkor az elmarad, illetve, ha nem 

lép fel zárlat, akkor a diagram következő részei elmaradnak. A távolsági védelem 1. és 2. fokozata indíthatja a 

visszakapcsoló automatikát. Beállítható mindkét fokozatra, hogy a védelem FN zárlatra egysarkú kioldást adjon-

e a megszakítóra. Ez a beállítás külön lehetséges az 1. zárlatra (ha van GVA vagy LVA 1.-2.), a GVA utáni 

zárlatra (ha van LVA 1.-2.), az 1.LVA utáni zárlatra (ha van 2.LVA) és a végleges kioldásra. A távolsági 

védelem 1. kioldása beállítás szerint lehet szelektív vagy túlfedő, és ugyanez beállítható a GVA utáni, az 1.LVA 

utáni és a végleges kioldásra is. Túlfedés azt jelenti, hogy a 2. fokozat késleltetés nélkül működik. A 

védelemben külön beállítható, hogy a túlfedés mindig éljen, vagy csak FN zárlatra. 

GVA-ra az alábbi holtidők állíthatók be: 

1. EVA holtideje 

2. HVA holtideje a távolsági védelem elsõ fokozatos kioldására 

3. HVA holtideje a távolsági védelem második fokozatos kioldására 

Az 1.LVA és 2.LVA holtideje külön állítható EVA-ra és HVA-ra. 

Az automatika emlékezési ideje fix teml=5 s. Ha az emlékezési idő alatt újabb zárlat nem lép fel, akkor az idő 

letelte után az automatika alapállapotba kerül. 

6. Mérési feladatok 

6.1. Digitális túláramvédelem 

1. A védelem megismerése 

2. CMC 56 (OMICRON) vizsgálóműszer megismerése 

3. Védelem bekötésének ellenőrzése 

4. A védelem bekapcsolása 

5. A relékörök feszültség alá helyezése 

6. Kapcsolások a REF-541 előlapjáról 

7. A CMC56 relévizsgáló bekapcsolása 

8. A konkrét mérések: 

6.2. Digitális távolsági védelem 

6.2.1. A DTVA távolsági védelem beállítása a hálózati modell alapján 
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A példaként felvett hálózat, amely a mérés modelljének is megfelel, a 3-16. ábrán látható: 

 

3-16. ábra 

A középen lévő transzformátor le van választva a hálózatról. 

Mérőváltók adatai: 

 

Távvezetékek adatai: 

x 1=0,4 Ω/km 

r 1=0,049 Ω/km 

Z 0 /Z 1=2 

φ 1=83° 

φ 0=80° 

biztonsági tényező ε=0,15 

A fenti adatokkal elvégezhető a távolsági védelem beállítás-számítása. 

Távolsági védelem első fokozatának beállítását az alábbi egyenlet segítségével lehet meghatározni (biztosan ne 

érjen át a következő távvezetékre): 

 

A fokozat pillanatműködésű, ami nem is változtatható. 

A DTVA védelem második fokozatának beállítási feltételei az alábbiak: 

biztosan túlérjen a védett távvezetéken 

 

ne ütközzön a következő távvezeték második fokozata elejével 

 

A fentiek szerint a második fokozat beállítási értéke legyen 30,5 Ω. 

A második fokozat késleltetése legyen 200 ms (egy másik védelem pillanatműködésű fokozatának ad tartalék 

védelmet). 

A védelem harmadik fokozatának beállítását az alábbi egyenlet segítségével lehet meghatározni (biztosan 

túlérjen az S0 sínen): 
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A beállítást vegyük 52 Ω-ra. 

A fokozat késleltetését vegyük 500 ms-ra. 

A negyedik fokozat hátrafelé néz, a beállítása vegye fel a harmadik (előre néző) fokozat impedancia értékét 

(52 Ω), a késleltetése pedig 1 s legyen. 

Az ötödik fokozatra a modellel való mérésnél nincs igazán szükség. Elhatározás kérdése, hogy egy nagyobb 

impedancia értéket állítunk be neki, mintha a hálózat további részeit védené (ami már nincs rajta a modellen) 

vagy egyszerűen a Digitális-mátrixban nem engedjük érvényesülni a fokozatot. A védelem alapbeállításánál az 

első variációt vettük figyelembe, így 10 Ω-os impedanciát állítottunk be 1,5 s késleltetés mellett. 

6.2.2. A védelem üzembe helyezése 

A modell feszültség alá helyezése előtt be kell kötni a DTVA-t (áram-, feszültség-, kioldó körök). Az 

egyszerűség kedvéért a banándugók fel vannak címkézve. Az áramváltó köröknél a csillagpontot a vonal felőli 

oldalon kell képezni, hogy az irányítás helyes legyen (ezt azért ellenőrizni is kell!). A védelemnek definiáltunk 

egy „General Trip‟ kimenetet, ami a K8 kapcson jelenik meg (ill. egy relével rövidre zárja a K8+ és a K8 

kapcsokat). Ezt a kimenetet úgy kell bekötni, hogy a K8+ csatlakozót a működtető 220 V egyenfeszültségre, 

míg K8-t a „megszakító‟ Ki jelű kapcsára kell rádugni. Így az elrendezés már működőképes, de a működés 

szemléltetése céljából be lehet kötni egy „Lepkés kijelzőt‟. Az itt megjelenítendő jelek kiválasztását a mérést 

végzőkre bízzuk. Célszerű a K10 és a nagyobb számú kimeneti kapcsokat használni, mert ezekhez lehet a 

különböző jeleket a digitális mátrixban hozzárendelni. Ha az áram-, feszültség- és a kioldó kör be van kötve a 

védelem feszültség alá helyezhető. Miután a DTVA-t a soros vonalon keresztül összekötöttük a PC-vel, indítsuk 

el a C:\PROTECTA\DTVA\protect.bat programmal a védelmet felügyelő szoftvert. Ez az elindítás után 

megkeresi a rendszerbe kötött készülékeket. Mivel itt csak ez az egy védelem van, egy Enterrel válasszuk ki, 

hogy a DTVA-val szeretnénk foglalkozni. 

Ekkor a következő ablakot látjuk: 

 

3-17. ábra 

A védelem üzembe helyezése előtt be kell táplálni a védelmi paramétereket. Ez egyszerűen megtehető a 

PARAMÉTEREK LEKÉRDEZÉSE menüpont kiválasztásával. Itt meg lehet nézni a pillanatnyilag aktív 

beállítási értékeket, de lehetőség van a változtatásra is (F5 gomb). Itt meg kell erősíteni, hogy jelszóval védett 

paramétereket szeretnénk megváltoztatni. A jelszó pedig: 3333. A megváltoztatott értékeket az F5 gomb 

segítségével el kell küldeni a védelemnek. A beállítási paraméterek a következő ablakokban láthatók (az 

ablakok között PgUp, PgDn-al, a paraméterek között a Tab-al mozoghatunk, a változtatás numerikusan, ill. a 

kétértékű paramétereknél a Fel-Le nyilakkal történik). Az első négy ablakban a védelmi beállításokat lehet 

megtekinteni, ill. megváltoztatni, vagy az egyes funkciókat élesíteni, bénítani. Az egyes fokozatok poligon 

karakterisztikái (a védelmi fokozatok R és X értékei primer értékek ezt a megadásnál figyelembe kell venni), 
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késleltetései és irányítottsága, a távvezeték paraméterei, az áramváltók áttételei, a védelmet tápláló fesz. köri 

szakadás esetén élesedő túláram védelem beállításai, a visszakapcsoló automatika paraméterei stb. 

 

3-18. ábra 

 

3-19. ábra 
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3-20. ábra 

 

3-21. ábra 

A 3-22. ábrán látható az ún. Digitális mátrix. Ennek a segítségével lehet a védelmi egységek és a kimenő 

érintkezők között logikai összefüggéseket definiálni. A működtető relé kimenete a reléhez rendelt jelek logikai 

VAGY kapcsolataként jön létre. (Pl. K8 kimenet aktívvá válik, ha a Z1 , vagy a Z2, vagy a Z3, vagy a Z4, vagy 

a Z5 fokozatok valamelyike, vagy bármelyik fázisa kioldást kezdeményez, vagy ha végleges kioldást parancsol 

a védelem. Így ez a kimenet GeneralTrip-ként fogható fel.) 
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3-22. ábra 

A beállítási értékeket a védelem előlapján levő gombokkal is meg lehet változtatni, természetesen csak a jelszó 

ismeretében. (a jelszó itt is 3333 →a jobb oldali gombot kell négyszer egymás után megnyomni és egy 

„Enterrel‟ érvényesíteni.) A jelszó ismerete nélkül csak megnézni lehet a beállításokat és az eltárolt 

eseményeket. A védelmi fokozatok R és X értékei primer értékek ezt a megadásnál figyelembe kell venni. 

6.2.3. A mérés menete 

A védelmet kössük be a fent leírták szerint. A bekötésnél figyeljünk arra, hogy bekapcsolt állapotban az 

áramváltó körök ne legyenek soha megszakítva. Ellenőrizzük le a védelem beállításait. A biztonságos 

zárlatképzéshez egy külön erre a feladatra készített kapcsoló áll rendelkezésre, csak ezen keresztül képezzünk 

zárlatot. A megszakító ki parancsot a védelem adja, de ha mégsem kapcsolna ki a megszakító, akkor a 

zárlatképző kb. 3 s múlva automatikusan megszűnteti a zárlatot. A zárlati mérést végezzük el több helyen 

(mögöttes zárlat is!) különböző zárlattípusokra, és vizsgáljuk meg a beállításaink helyességét. (A megfelelő 

távolságokban adott zárlatfajtánál a várt fokozat működik-e. 

7. Ellenőrző kérdések 

1. Ismertesse a szelektív zárlathárítás fogalmát! 

2. Milyen módszerekkel lehet biztosítani a védelmek szelektív működését? 

3. Ismertesse a védelmek feladat szerinti felosztását! 

4. Ismertesse a védelmek működés szerinti felosztását! 

5. Ismertesse rajz segítségével egy kétlépcsős túláramvédelmi rendszer jelleggörbéjét! 

6. Milyen lehetőségek vannak a sugaras hálózatok földzárlat-védelmére? 

7. Milyen tényezők befolyásolják a visszakapcsoló automatika holtidejét a középfeszültségű hálózatokon? 

8. Rajzoljon fel egy digitális távolsági védelemre jellemző poligon karakterisztikát! 

9. Rajz segítségével mutassa be a távolsági védelem lépcsős karakterisztikáját! 
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4. fejezet - Transzformátor-
differenciálvédelmek vizsgálata 

1. Bevezetés 

A differenciálelvű védelmek érzékelési alapelve az, hogy a védett elem két végpontján uralkodó villamos 

mennyiségek összehasonlítása útján állapítják meg, vajon belső zárlat lépett-e fel, és ekkor kioldást adnak, vagy 

külső zárlat, és ekkor reteszelnek. 

A differenciálvédelmeken belül külön csoportot alkotnak a transzformátor-differenciálvédelmek, mivel 

alkalmazkodniuk kell a transzformátorok egyedi működési viszonyaihoz, ami számos sajátságos védelmi 

funkciót feltételez. A villamosenergia-rendszer legnagyobb értékű berendezései közé tartoznak az ún. nagy- és 

óriástranszformátorok (120/20 kV és az ettől nagyobb feszültségszintűek). Ezeknek a berendezéseknek a 

károsodása, a kár mértékétől függő javítási költsége, illetve a javítás idejére eső energiaszolgáltatási kiesés nagy 

anyagi veszteséget jelent. A transzformátor-differenciálvédelmek feladata, hogy a károsodást okozó energetikai 

és az ezekből kialakuló fizikai hatásoktól megvédjék ezeket a nagy értékű hálózati berendezéseket. 

2. A mérés célja 

A laboratóriumban található transzformátor differenciálvédelem modellen – a védelmek generációt nagyon jól 

jelképező – három védelem van üzembe helyezve. A mérés célja, hogy a hallgatók működés közben 

tanulmányozhassák a transzformátor differenciálvédelmek működését, illetve a modellen kialakítható zárlatok 

esetén a kialakuló áramokat, igazolva a korábbi tanulmányaik során elsajátított ismereteket, valamint a 

transzformátorok bekapcsolási áramlökésével kapcsolatos jelenségeket. 

3. A mérés elméleti alapjai 

3.1. A differenciál elvű védelmekről általában 

A differenciál elvű védelmek működési elve az, hogy két, esetleg három azonos típusú (áram, áram- vagy 

teljesítményirány) mennyiséget hasonlítanak össze, a mennyiségek közötti eltérés nagyságától függően 

kikapcsolnak, vagy reteszelnek. 

Három alapvető tulajdonságuk van: 

1. minden belső zárlatra pillanatműködésűek, mivel a védelem működési határai pontosan meghatározottak 

(egzaktak) 

2. külső zárlatra teljesen érzéketlenek, tartalékvédelemként nem használatosak, 

3. a védett elem végpontjai között információs csatornát igényelnek. 

A differenciál elvű védelmeket – viszonylag bonyolult felépítésük és beállíthatóságuk miatt – csak drága, vagy 

üzembiztonsági szempontból igen fontos berendezések védelmére telepítenek, ezért a legjellemzőbb alkalmazási 

területük a fontosabb főelosztó-, az alap- és a kooperációs hálózati csomópontok, illetve az erőművek. 

A differenciál elvű védelmeken belül két csoport alakítható ki, a szakaszvédelmek és a differenciálvédelmek. A 

két alcsoport között a különbség az, hogy a szakaszvédelmek mindig a hálózat két távoli pontjáról vett 

mennyiséget (pl.: távvezeték egy szakaszának két végpontja), míg a differenciálvédelmek azonos állomásban 

mért két mennyiséget (pl.: gyűjtősín-differenciálvédelem) hasonlítanak össze. Szintén fontos jellemző, hogy a 

szakaszvédelmek minden esetben kiegészítő információs csatornát igényelnek, ami segédvezeték, fénykábel, 

mikrohullámú- vagy vivőfrekvenciás átvitel lehet. 

3.2. A transzformátor-differenciálvédelem elve 
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A transzformátor differenciálvédelmek a transzformátor tekercseiben folyó áramok nagyságát és szöghelyzetét 

hasonlítják össze. A védelem működése a 4-1. ábrán követhető végig. 

 

4-1. ábra 

Az ábrán a védendő m=I k /I n áttételű transzformátor, a két oldalához (n és k oldal) csatlakozó, a n és a k áttételű 

lezáró áramváltók, a differenciaáram effektív értékét érzékelő áramrelé (ΔI), illetve a két fékező tekercs (F) 

látható. 

 

Külső zárlat (folytonos zárlatjel) esetén a védelem nem old ki, a differenciálágban az áram értéke elvileg nulla. 
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Belső zárlat (szaggatott zárlatjel) esetén a védelem önidővel kiold, a differenciálágban a két áramváltó 

szekunder oldali áramának az összege folyik (ΔI=i k +i n). A differenciálvédelmek működésének "legkényesebb 

pontja" a külső zárlatra való reteszelés. A klasszikus differenciálvédelmek esetében számos megoldás létezik, 

ezeket jelképezi az 1. ábrán látható két fékező tekercs (F). 

3.3. A transzformátor-differenciálvédelmek működését 
befolyásoló jellemzők 

3.3.1. A védendő transzformátor és az áramváltók áttétele 

A transzformátor-differenciálvédelmek beállításánál a címben említett áttételeket kell elsősorban számításba 

venni. A kiegyenlítés elve szerint a védelmi rendszerre felírt, teljes áramváltó körben az áttételek eredőjének – 

abszolút érték és szög tekintetében is – 1-et kell adnia (i n /i k=1, lásd 4-1. ábra). A gyakorlatban felhasználható 

áramváltók azonban csak adott áttételi sorozatban állnak rendelkezésre, valamint hibájuk is van, így a 

kiegyenlítettség csak egy tartományra korlátozható, azaz tökéletes kiegyenlítés nem valósítható meg. Ezért van 

szükség a tűrési tartományra, amely a nem tökéletes kiegyenlítettséget kompenzálja. A védelmek helyes 

működéséhez elegendő, ha az áttételek eredője a teljes körben kielégíti a következő feltételt. A jelölések a 4-1. 

ábrának felelnek meg. 

 

A tűrési tartományt az is indokolja, hogy a lezáró áramváltók általában eltérően telítődnek, és így a növekvő 

primerköri áramhoz növekvő differenciálági áram tartozik. Az áramváltók eltérő telítődése természetes jelenség, 

ugyanis egyforma átviteli karakterisztikájú áramváltókat gyártani nagyon nehéz. 

3.3.2. A transzformátorok szögforgatása és tekercselrendezése 

A transzformátor n és k oldalán az azonos fázishoz tartozó áramok között általában szögeltérés van. A 

szögforgatást a transzformátor két oldalán lévő tekercsek fizikai elhelyezkedése, valamint azok elkötése 
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határozza meg. A szögforgatás mértékét órában adják meg. A transzformátor-differenciálvédelmek beállításakor 

a szögforgatást ellensúlyozni kell. A védendő transzformátor két tekercsoldalán elhelyezett lezáró áramváltók 

megfelelő elkötésével, illetve ciklikus fáziscserével lehet ezt megoldani. A 4-2. ábrán egy YΔ11 kapcsolási 

csoportú transzformátor tekercs-elrendezése, a transzformátor szögforgatását ellensúlyozó szekunder oldali 

áramváltó bekötés, valamint a ciklikus fáziscsere látható. 

 

4-2. ábra 

A Δ tekercsből a zérus sorrendű áram nem tud kifolyni. Ezért, ha a transzformátor egyik tekercsoldala Y vagy 

zeg-zug, a másik pedig Δ kapcsolású, és a két oldalon elhelyezett lezáró áramváltók szekunder köre csillagba 

van kapcsolva, akkor a védelem differenciaáramot fog érzékelni abban az esetben, ha a transzformátor Y oldalán 

zérus sorrendű áram is folyik. Ennek ellensúlyozására az egyik tekercsoldali lezáró áramváltók szekunder körét 

a transzformátor másik tekercsoldalának primer kapcsolási csoportja szerint kell bekötni, és ugyanezt a másik 

tekercsoldallal is meg kell tenni. Azaz az Y/Δ transzformátornál, a Y oldalon elhelyezett lezáró áramváltók 

szekunder körét Δ-ba, a Δ oldalon lévőket pedig Y-ba kell kötni. Ez a megoldás a zérus sorrendű áramok hatását 

kiküszöböli. Az YΔ11-es transzformátorra vonatkozó bekötés a 4-2. ábrán látható. A korszerű transzformátor-

differenciálvédelmekben a szög-visszaforgatást a védelmen belül oldják meg. Emiatt a védendő transzformátor 

két oldalán elhelyezett lezáró áramváltók szekunder körét csillagba kell kötni, a védelemben pedig be kell 

állítani a transzformátor kapcsolási elrendezését és szögforgatását. 

3.3.3. A transzformátor bekapcsolási áramlökése 

A transzformátorok bekapcsoláskor a mágnesezési görbéjükből adódóan, illetve a remanencia miatt jelentős 

nagyságú áramot vesznek fel a hálózatból, ami egy vagy több lökésszerű áramcsúcsként jelentkezik. Ez az 

áramcsúcs csak a transzformátor betáplálási oldalán jelenik meg, így a védelmek ezt nagy differenciaáramként 

érzékelik. Emiatt a bekapcsoláskor bekövetkező téves kioldások megelőzésére a védelmet valahogyan reteszelni 

kell. A reteszelésre többféle módszer létezik: 

1. A transzformátor mindkét oldalán a fázistekercsek eleje és vége között ún. nagyimpedanciás 

differenciálvédelmet kell alkalmazni. A fázistekercsenkénti védelem csak akkor működik, ha a tekercsen 

belül jön létre hiba. 

2. A transzformátor bekapcsolási áramlökésében a 2. felharmonikus mérhető nagyságú, ezért a védelmet 

reteszelő feltételt - a bekapcsolás idejére – a 2. felharmonikusból kell képezni. 

3. Az előbb említett sajátosság a 2. szubharmonikusra is igaz, ezért a reteszelést ehhez is lehet kapcsolni. 

4. A védelmet a bekapcsolási tranziens lezajlásának idejére bénítani kell. Ezért a bekapcsolás előtti vagy az 

akkor kialakuló belső zárlat csak a bénítás feloldását követő kikapcsolással szűnik meg. Az időzítésre 

különböző módszerek lehetségesek. 

5. Régebben alkalmazott módszer volt, hogy a differenciálvédelmet nagymértékben érzéketlenítették, ami azt 

jelentette, hogy az elektromechanikus védelmeknél a megszólalási áramot a névleges áram 3-3,5-szeresénél 

nagyobbra állították, gyors elektronikus védelmeknél pedig 6-8-szor nagyobbra állították. 

6. A védendő transzformátoron átfolyó áramot egyenirányítva az áramjelben a bekapcsolási áramlökésnél 

minden 2. félperiódusban kiugró jel jelenik meg, a védelmet ehhez a jelhez is lehet reteszelni. 
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7. A védelem megszólalási idejét megnövelik egy plusz késleltetéssel, hosszabb időre, mint a bekapcsolási 

tranziens lecsengési ideje és a kioldáshoz az áramnak tartósan fent kell maradnia a késleltetés teljes ideje 

alatt. De ezáltal a védelem a legnagyobb előnyét veszíti el, a belső zárlatra való önidős kioldást. 

A 2. és a 3. pontban említett módszereket elsősorban a korszerű elektronikus és a mikroprocesszoros 

védelmekben szokták alkalmazni. 

3.4. A transzformátor-differenciálvédelem karakterisztikája 

A transzformátor-differenciálvédelem, és a hozzá tartozó védelmi karakterisztika működése a transzformátor 

oldalain folyó áramokon alapszik. A védelem csak a fázisáramokat veszi figyelembe, azaz minden fázisra 

különkülön vonatkozik egy-egy karakterisztika. A differenciálvédelmi karakterisztika a 4-3. ábrán látható. 

 

4-3. ábra 

Az ábrán ΔI-vel jelölt áram az 1. ábrán látható differenciálági túláramrelé áramával egyezik meg. Ez az 

áramérték abban az esetben nagy, ha belső zárlat van. Ekkor a két mért áram közül a betáplálás oldali nagy 

(vagy az I n,eff. vagy az I k,eff.), a másik megközelítőleg nulla, vagy kétoldali betáplálásnál mindkét áram értéke 

nagy; irányuk megegyezik a túláramrelén, ezért összeadódnak, így a karakterisztika munkapontja a kioldási 

tartományba kerül. 

Külső zárlat esetén, vagy normál üzemállapotban mind a két oldali áram értéke közel egyenlően nagy (az I n,eff. és 

az I k,eff. is), de az irányuk ellentétes a differenciálági túláramrelén, így a ΔI értéke kicsi, a munkapont a 

reteszelési tartományba kerül. 

Az ábrán I fékező-vel jelölt áram a transzformátor két oldalán, azonos fázisban mért áramok effektív értékének az 

összegét jelenti. Ennek az áramnak az értéke akkor nagy, ha bármelyik áram (vagy az I n,eff.  vagy az I k,eff.) értéke 

nagy, iránytól függetlenül, tehát belső és külső zárlat esetén is. Kicsi csak akkor lesz az értéke, ha mind a két 

áram kicsi (az I n,eff. és az I k,eff. is), azaz nincs se külső, se belső zárlat. 

A 4-3. ábrán egy nemlineáris fékezésű karakterisztika látható. Korszerű védelmekben kizárólag ilyen elvű 

karakterisztikákat alkalmaznak. Az I mágn. a transzformátor üresjárása miatt létrejövő differenciáláramot jelenti, az 

I határ pedig az áramváltók telítési határáramát jelképezi (I határ =I telítési1 +I telítési2). 

4. Feladatok a felkészüléshez 

A mérést megelőző otthoni felkészülésként végezze el az alábbiakat önállóan. A felkészülést a mérésvezető 

szúrópróbaszerűen ellenőrizheti. 

Olvassa át alaposan A mérés elméleti alapjai c. szakaszban foglaltakat! 

Olvassa el és gondolja végig a Mérési feladatokat! 

Válaszolja meg az Ellenőrző kérdéseket! 

5. Alkalmazandó eszközök 

Transzformátor modell 

MR-2 transzformátor differenciálvédelem 

TD-2 transzformátor differenciálvédelem 
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RET 316 transzformátor differenciálvédelem 

6. Mérési feladatok 

6.1. Ismerkedés a modellel 

A modellben található áramköri elemek megismerése (a különböző típusú védelmek, védendő transzformátor, 

relékör). 

A modell működésének tanulmányozása (védelmek bekötésének, zárlatképzésnek, feszültségszintek 

kiválasztásának, műszerek bekötésének megismerése). 

6.2. A zárlati áramok tanulmányozása 

Helyezzük feszültség alá a modellt, a 380 V~ és a 220 V=tápfeszültségek bekapcsolásával, illetve a modell 

mellett a falon látható baloldali 5 kismegszakító felkapcsolásával (felgyulladnak a nyomógombok lámpái). 

Vezessük ki az áramváltók kimeneteit az alapsémára, ügyelve a Δ oldalon a 4 órás ciklikus fáziscsere helyes 

bekötésére. Ellenőrizzük a műszerek bekötését, szüntessük meg az esetleges rövidzárásokat. Kössük be az MRa 

típusú elektromechanikus védelmet. 110 V-os táplálással hozzuk létre az összes kialakítható zárlatot a modellen, 

figyeljük meg az áramok alakulását (rögzítsük azokat jegyzőkönyvben), vonjunk le következtetéseket. 

6.3. Az MR-2 és a TD-2 működésének tanulmányozása 

Zárjuk rövidre a műszerek kapcsait, a rajtuk lévő rövidzárakkal. Kapcsoljuk át a modellt 380 V-os táplálásra. 

Hozzunk létre zárlatokat és figyeljük meg az MRa védelem működését. Kössük be a TD-2 típusú elektronikus 

védelmet, majd kapcsoljuk be (a zöld LED világít). A védendő transzformátor üresjárási árama kb. 1,2 A. A 

védelmet ennek megfelelően állítsuk be (ΔI), a fékezés legyen 30%. 

Figyeljük meg a bekapcsolási áramlökések hatását (többször egymás után ki és bekapcsolva a transzformátort 

üresjárásban, kioldás következhet be). Kapcsoljunk különböző zárlatokat a védelemre és figyeljük meg a 

működését. Állítsuk el a beállításait a védelemnek, majd figyeljük meg a létrejött változásokat (kioldás a 

bekapcsolási áramlökés, illetve az üresjárási áram hatására). 

6.4. A RET 316 vizsgálata 

Kapcsoljuk vissza a modellt a 110 V-os táplálásra. Bontsuk ki a műszerek rövidzárjait. Indítsuk el a modell 

mellet lévő számítógépről a c:\ret316\ret316.bat fájlt. Hozzuk létre a kapcsolatot a védelem és a PC között. 

Amennyiben a kapcsolat létrejött kössük be a védelmet az alapsémába. Állítsuk be a 2. táblázatnak megfelelő 

értékeket az Editor/Present Prot Funcs/Diff-Transf/Edit Run Function menüpontban. 

FONTOS! A RET 316-ot csak 110 V-os táplálásról működtessük! 

Indítsuk el a program mérési funkcióját. Ha a Measurement Values/Display AD Channels-t indítottuk akkor a 

bemenetek értékeit, ha a Measurement Values/Display Function Measurements/Diff-Transf-t akkor a ΔI és az I 

fékező áram értékeit láthatjuk, fázisonként. Hozzunk létre különböző zárlatokat a modellen és ha lehetséges vessük 

össze a műszer és a RET 316 által mutatott értékeket. Figyeljük meg a védelemben a kiegyenlítés hatását (a2 

paraméter). Rögzítsük a megfigyelések eredményeit. Szabadon változtassuk az értékeket, funkciókat, 

tanulmányozva a védelem reakcióit a változtatásokra, ismerkedjünk a védelem menürendszerével. 

A menüpontokat csak kellő óvatossággal használjuk, kerüljük a HARDVER és a RENDSZER (system) 

paraméterek megváltoztatását. Átállításuk a mérés elvégzését lehetetlenné teheti! 

7. Ellenőrző kérdések 

1. Mi a differenciálvédelmek három alapvető tulajdonsága? 

2. Ismertesse rajz segítségével a transzformátor differenciálvédelem működését külső és belső zárlatra! 

3. Milyen hatása van a transzformátor tekercselrendezésének a differenciálvédelem működésére? 



 Transzformátor-

differenciálvédelmek vizsgálata 
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4. Soroljon fel reteszelési módszereket, mellyel megelőzhető a bekapcsolási áramlökésre adott téves védelmi 

működés! 

5. Rajzolja fel a transzformátor differenciálvédelem karakterisztikáját! 
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5. fejezet - Digitális motorvédelem 

1. Bevezetés 

A késleltetett túláramvédelem után a második legnagyobb számban használatos védelemfajta a motorvédelmek 

csoportja. E védelmek az ipari létesítményekben sokféle hajtási feladatot ellátó, háromfázisú motorokhoz 

bizonyos teljesítményhatár felett éppúgy szükségesek, mint az erőművi segédüzemi motorok védelméhez. 

Feladatuk kettős. Egyrészt el kell látniuk a motorkapcsok közelében fellépő zárlatok gyors elhárításának 

feladatát, másrészt meg kell védeniük a motort a túlterhelésekből eredő károsodásoktól. Főleg ez utóbbi feladat 

megoldására született sokféle, egymástól eltérő fizikai elveken működő megoldás. 

2. A mérés célja 

A mérés célja laboratóriumi környezetben bemutatni a digitális motorvédelmek működését egy, az iparban is 

széleskörűen használt védelmi berendezés segítségével. 

3. A mérés elméleti alapjai 

A motorvédelmek feladatai: 

1. A motorkapcsok közelében fellépő zárlatok gyors hárítása 

2. A túlterhelés elleni védelem a motor melegedését követi és az engedélyezett hőmérséklethatár felett 

kikapcsolási parancsot ad. A melegedés követésére két módszer terjedt el: 

3. A motor indításával, üzemével kapcsolatos feladatok: 

3.1. A hőmás-védelem algoritmusa 

A motor környezethez képesti hőmérsékletét a motorban fejlődő hőmennyiség és a környezetnek átadott 

hőmennyiség határozza meg. Az áram folyamatos mérésével a motor termikus paramétereinek ismeretében 

nyomon követhető a motor mindenkori, környezethez képesti termikus állapota. A kidolgozott algoritmus 

"emlékszik" a korábbi terhelési viszonyokra, és figyeli a motor természetes hűlését, amely más-más sebességgel 

történik a rotor álló és forgó állapotában. 

3.1.1. A hőmás-védelem elméleti alapja 

A hőmás-védelem algoritmusára vezető gondolatmenet a következő: Az I effektív értékű áram az adottnak 

feltételezett R ellenálláson dt idő alatt hőt termel: 

 

A termelt hő egyrészt melegíti a c fajhőjű, m tömegű motort, dΘ hőmérséklet-változást okozva: 

 

Másrészt a dt idő alatt a környezetbe leadott hő a motor h hőátadási tényezőjétől, A felületétől, Θ környezethez 

képesti hőmérsékletétől függ: 

 

A hőegyensúly miatt: 

 

Azaz 
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Ezt átrendezve a motor hőmérsékletére vonatkozó differenciál egyenletet nyerjük: 

 

Bevezetve a motor T hő-időállandójának következő jelölését 

 

a megoldandó differenciál-egyenlet: 

 

A differenciál-egyenlet megoldása: 

 

Azaz ha ismerjük a Θ hőmérsékletet a t pillanatban, akkor egy számítási lépcsővel később az áram és a motor 

paraméterek ismeretében megkaphatjuk az új hőmérsékletet. 

3.1.2. A rekurzív formula egyszerű származtatása 

Az előző összefüggésre jutunk, ha a differenciál egyenletet lépésről lépésre, egy egyszerű numerikus módszerrel 

(Euler módszer) oldjuk meg. 

Emlékeztetőül az 5-1. ábra alapján: 

 

5-1. ábra 

Ha a megoldandó differenciál-egyenlet: 

 

és ismerjük x e-nél y e értékét, akkor 

 

Esetünkben        az x független változó        ⇒        a t idő 

        az y függő változó        ⇒        a Θ hőmérséklet 

        és az f(x,y) függvény        ⇒        az  összefüggés. 

Ezekkel az Euler módszer: 

 

Átalakítva: 
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azaz közvetlenül a korábbi egyenlettel azonos rekurzív formulára jutunk. 

3.2. Az aszimmetria-védelem algoritmusa 

A motor hőmérsékletviszonyait nagyban befolyásolja a negatív sorrendű összetevők jelenléte, amelyek 

különböző üzemzavarok – például zárlatok, aszimmetrikus táplálás – esetén jelennek meg. Káros hatásukat 

azáltal fejtik ki, hogy a motor belsejében ellentétes forgómezőt hoznak létre, ami a motor fékezésével, és helyi 

túlmelegedéssel jár. A zárlati nagyságú áramok gyors kikapcsolása a zárlatvédelem feladata. Az üzemi áramok 

nagyságrendjébe eső aszimmetriák érzékelése a negatív sorrendű túláramvédelem feladata, amelynek általában 

az áramtól korlátoltan függő késleltetésű karakterisztikája van. A numerikus védelmek, negatív sorrendű áramok 

érzékelésére szolgáló algoritmusa a következő egyenleteken alapul: 

A fázisáramok pillanatértékek kifejezése a szimmetrikus összetevőkkel: 

 

 

 

A fázisáramok különbségének képzése és transzformációja: 

 

 

 

 

 

és ebből kifejezve i 2-t megkapjuk a negatív sorrendű áram pillanatértékét: 

 

3.3. A motor indításával, üzemével kapcsolatos feladatok 

A motor indításakor a névleges áramának többszörösét veszi fel. A meghatározott ideig tartó indítási folyamattal 

kapcsolatos igénybevételekre a motorok méretezve vannak. Ezt az indítási áramot azonban nem képesek 

tartósan elviselni. A védelmi karakterisztikát tehát úgy kell kialakítani, hogy az indítás időtartamára nagyobb 

legyen a megszólalási áram, mint normál üzem közben. Az egyik probléma akkor lép fel, ha az indításkor 

fellépő fokozott mechanikai igénybevétel hatására zárlat következik be. Ekkor a motort a lehető leggyorsabban 

ki kell kapcsolni. A másik veszély indításkor az, hogy nagy mechanikai terhelés következtében „beszorul” a 

forgórész, és a motor tartósan a nagy indítási áramát veszi fel. A motorvédelem ilyen rendellenesség esetén is 

kikapcsolási parancsot ad. Egyes technológiák sajátossága, hogy amennyiben normál üzemben a motor elveszíti 

a mechanikai terhelését, a gép kényszerhűtés nélkül marad. A terhelés-csökkenési funkció ilyen rendellenesség 

ellen biztosít védelmet. 

3.4. A motorvédelem, program felépítése 

Egy digitális motorvédelem programjának felépítése a következő: 
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5-2. ábra: főprogram 

 

5-3. ábra: IT rutin 

A megszakítás rutin lépésenként 15 elágazást tartalmaz. Az IT rutin minden egyes lefutásakor más-más lépést 

hajt végre a program (5-1. táblázat): 

5-1. táblázat 
 

Motor rutin 
 

Lépés Feladat 

0 Pozitív sorrendű effektív érték számolás 

1 Pozitív sorrendű értékek simítása 

2 Melegedés számítás (i1+4i2)2 

3 Negatív sorrendű effektív érték számolás 

4 Negatív sorrendű függő karakterisztika logika 

5 Melegedési logika 

6 Negatív sorrendű értékek kiíratása 

7 Pozitív sorrendű értékek kiíratása 

8 Negatív sorrendű effektív érték számolás 

9 Negatív sorrendű függő karakterisztika logika 

10 Motor státusz logika 

11 Kiírások (kiíró rutinok) 
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12 - 

13 Negatív sorrendű effektív érték számolás 

14 Negatív sorrendű függő karakterisztika logika 

4. Feladatok a felkészüléshez 

A mérést megelőző otthoni felkészülésként végezze el az alábbiakat önállóan. A felkészülést a mérésvezető 

szúrópróbaszerűen ellenőrizheti. 

Olvassa át alaposan A mérés elméleti alapjai c. szakaszban foglaltakat! 

Olvassa el és gondolja végig a Mérési feladatokat! 

Válaszolja meg az Ellenőrző kérdéseket! 

5. Alkalmazandó eszközök 

A Protecta cég DMV típusjelű digitális motorvédelme elsősorban ipari létesítményekben és erőművekben 

üzemelő háromfázisú, nagyfeszültségű motorok rövidzárlat-, túlterhelés-, földzárlat-, aszimmetria- és 

terheléscsökkenési védelmét látja el. 

A készülék egy mikroprocesszorokkal vezérelt rendszer, így funkciói illetve azok variációi alapvetően a 

szoftveren alapulnak. A készülékbe egy i87196 jelű 16 bites mikrokontroller van beépítve. A program EPROM-

ban van beégetve, a beállításokat EEPROM-ban tárolja. Az eseményeket akkumulátoros RAM raktározza. Az 

ember-gép kapcsolatot (MMU vagy HMU) az előlapon elhelyezett hat-nyomógombos fólia-tasztatúra és a 

fölötte lévő 2·16 LCD kijelző biztosítja. Természetesen a készülék PC-ről is kezelhető, a megfelelő programmal 

gyorsabban és kényelmesebben. A külső kommunikációt a 2 kV-ra szigetelt soros RS232 vagy a fénykábeles 

csatlakozáson (adó +vevő) keresztül lehet megvalósítani. A készülékbe állandó és periodikus üzemkészség-

ellenőrző (ÜKE) figyelő rendszer van beépítve, a folyamatos ellenőrzés a program helyes futását (Watch Dog-

gal) és a tápfeszültség jelenlétét figyeli. A szakaszos ellenőrzés a beállított időpontban naponta indul. Mindkét 

ellenőrzı rendszer hiba esetén „ÜKE” hibajelzést ad. 

5.1. Főbb jellemzői 

Védelmi funkciók: 

1. a motort tápláló kábelben, a motorkapcsoknál vagy a tekercselésben fellépő zárlatokra gyors kioldás 

2. a motort tápláló kábelben, a motorkapcsoknál vagy a tekercselésben fellépő földzárlatokra késleltetett kioldás 

3. túlterhelésre a melegedést leképező, „hőmás” jellegű védelem, késleltetett előjelzéssel, majd kioldással 

4. a túlterhelés védelem a fázishiány vagy aszimmetrikus feszültség miatti negatív sorrendű áram okozta 

többletmelegedést is figyelembe veszi 

5. két melegedési időállandó, külön az álló és külön a forgó állapotra 

6. előzetes melegedési állapotot figyelembe vevő karakterisztika 

7. túlmelegedett motor bekapcsolás elleni védelme, (amíg egy beállított hőmérséklet alá nem hűl) 

8. fázishiány vagy aszimmetrikus hálózati táplálás miatti negatív sorrendű áramra működő, korlátoltan függő 

karakterisztikájú aszimmetriavédelem 

9. terheléscsökkenési (terhelés elvesztési) védelem 
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10. nehézindítási különleges feltételek csapágy- és forgórész megszorulási védelemmel és indítás közbeni 

zárlat elleni védelemmel, a beállított indítási időtartam alatt. 

Egyéb jellemzők: 

1. külső kommunikációs csatlakozás, RS232 vagy fénykábel 

2. eseménynapló 50 esemény tárolására 

3. digitális funkciómátrix (az érintkezőket egyenkénti paraméterezés szerint a szoftvermátrix vezérli). 

A védelem beállítási lehetőségei: 

 

5-2. táblázat: védelmi paraméterek 

 

5-3. táblázat: hőmás védelem 

 

5-4. táblázat: aszimmetria védelem 

 

5-5. táblázat: terhelés csökkenési védelem 

 

5-6. táblázat: forgórész megszorulási védelem 
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5-7. táblázat: kapocs kiosztás 

 

5-8. táblázat: célszerű védelmi beállítások 

Védelem gyári paraméterei: I n=1 A, U táp=220 V= (vagy 220 V≈) 

Kommunikációs program: (a védelmet felügyelő gépen) 

C:\PROTECTA\DMV\ könyvtárban, indítása: protect.bat 

Tesztprogram: (az OMICRON vizsgáló berendezést kezelő gépen) 

C:\CMC\ könyvtárban, indítása: cmc.exe 

6. Mérési feladatok 

6.1. A DMV védelem üzembe helyezése 

A legelső lépés a védelem helyes bekötése, (lásd a sorkapocs kiosztás ismertetését). (A könnyebb bekötés 

érdekében a be- és kimenetek banándugói fel vannak címkézve.) Az árambemenetek (Ir, Is, It, In) a 

vizsgálóműszer áram kimeneteire, a kimenő jelzések (K1…K5) az Omicron digitális inputjaira illetve a „lepkés 

kijelző egység” bemeneteire kötendők. (Ez utóbbi a készülék egyes reakcióinak gyors megfigyelésére szolgál.) 

A védelem a tápfeszültséget a hálózatból kapja. A számítógéppel való kommunikáció érdekében az előlapon 

elhelyezett RS232 csatlakozón keresztül a védelmet össze kell kötni a kezelő PC-vel. A bekötés után a védelem 

feszültség alá helyezhető. Ezután el kell indítani a kezelő Pc-n a védelem beállító-lekérdező software-t. 

(C:\PROTECTA\DMV könyvtárban a „protect.bat‟-tal.) Ekkor a program megkeresi a rendszerbe kötött 

készülékeket (most csak ez az egy van) és mi tudjuk kiválasztani, hogy melyikkel szeretnénk foglalkozni. Itt egy 
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ENTER-rel válasszuk ki a megtalált túláramvédelmet! Ha ez megtörtént, akkor a következő ablakot látjuk (5-4. 

ábra): 

 

5-4. ábra 

A védelem üzembe helyezése előtt be kell táplálni a védelmi paramétereket. Ez egyszerűen megtehető a 

PARAMÉTEREK LEKÉRDEZÉSE menüpont kiválasztásával. Itt meg lehet nézni a pillanatnyilag aktív 

beállítási értékeket, de lehetőség van a változtatásra is (F5 gomb). Itt meg kell erősíteni, hogy jelszóval védett 

paramétereket szeretnénk megváltoztatni. A jelszó pedig: 1234. A megváltoztatott értékeket az F5 gomb 

segítségével el kell küldeni a védelemnek. A beállítási paraméterek a következő ablakokban láthatók: (az 

ablakok között PgUp, PgDn-al, a paraméterek között a Tab-al mozoghatunk, a változtatás a számértékek 

beírásával illetve a kétértékű paramétereknél a Fel-Le nyilakkal történik.) 

 

5-5. ábra 

Az 5-5. ábrán látható az ún. Digitális mátrix. Ennek a segítségével lehet a védelmi funkciók és a kimenő 

érintkezők között kapcsolatokat definiálni. A működtető relé kimenete a reléhez rendelt jelek logikai VAGY 

kapcsolataként jön létre. (Pl. a fenti beállítás szerint a K1 kimenet aktívvá válik, ha az I>t(R,T), vagy az I0>t, 

vagy a hőmás védelem, vagy az aszimmetria védelem, vagy a terhelésledobás, vagy az indítási zárlat vagy a 

forgórész megszorulás elleni védelem kioldást ad, megszólal. Így ez a kimenet a megszakítót működtető 

kontaktus.) A többi ablakban a védelmi beállításokat lehet megtekinteni illetve megváltoztatni, vagy az egyes 

funkciókat élesíteni, bénítani. (A beállítási paraméterek között van néhány, amit nem lehet megváltoztatni, de 

ezek mellett a „FIX‟ felirat látható!) 

 

5-6. ábra 
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5-7. ábra 

A beállítási értékeket a védelem előlapján levő gombokkal is meg lehet változtatni, természetesen csak a jelszó 

ismeretében (a jelszó itt is 1234. →felső, bal oldali, jobb oldali és alsó gomb a sorrend). A jelszó ismerete nélkül 

csak megnézni lehet a beállításokat és az eltárolt eseményeket. Fedezzük fel a védelem saját kezelő szerveit, és 

vessük össze a beállítási értékeket a kezelő számítógép képernyőjén megjelenő információval. 

6.2. Az Omicron védelem vizsgáló berendezés üzembe helyezése 

Az Omciron (cmc.exe) tesztelő program elindítása után válassza ki az Overcurrent Relay-t. A megjelenő 

listában keresse meg a PROTECTA gyártmányú DMV védelmet. Az alsó menüben a PARAM menüpontba való 

belépéssel ellenőrizheti a védelem paramétereinek beállítását. Kilépve ebből, válassza a TESTING menüpontot. 

Itt kezdhet hozzá a védelem teszteléséhez. A paraméterek és események jobb szemléltetése érdekében, a DMV-

vel kommunikáló számítógépre kérjük a motorvédelem ON-LINE információit, ezzel megfigyelhetjük a 

védelem időműveinek indulását és a védelem kioldásait. 

6.3. Az egyes védelmi funkciók vizsgálata 

Az egyes védelmi funkciókat célszerű külön-külön vizsgálni. Ehhez az éppen nem tesztelt funkciókat bénítani 

kell! 

6.3.1. Fáziszárlat érzékelése (túláramvédelem) 

IL-L>4 A, tI≥100 ms, független késleltetésű 

6.3.2. Földzárlat érzékelése (túláramvédelemként) 

3I0>0,5 A, t3I0=300 ms, független késleltetésű 

6.3.3. Aszimmetriavédelem 

(A negatív sorrendű időmű nem esik vissza, hanem visszaszámol, így kioldás után legalább 20 s (leghosszabb 

kioldási idő, I 2min-re) kell várni a következő “lövésig”) 

tdelay>tasmin (tdelay - Omicron - Paraméterek) 

1. Vizsgálat túláramvédelemként 

Fáziscserével, (tiszta negatív sorrend) t asmin=200 ms, a fázisáramok növelésével változtatható a negatív sorrend 

nagysága, így felvehető az aszimmetria védelem karakterisztikája. 

1. Vizsgálat a távolsági védelmek vizsgáló programjával A vizsgáló fázisáram értékeket a szimmetrikus 

összetevők alapján állítjuk be a következő összefüggések szerint: 
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A zérus sorrendű összetevő nem befolyásolja ezt az algoritmust., értékét célszerű nullára választani. (Távolsági 

védelemként az Omicron vizsgálóban a hiba típusát (Fault type) “Any”-re kell állítani, akkor tudjuk 

tetszőlegesen forgatni a vektorokat.) 

 

5-9. táblázat: néhány előre kiszámolt érték 

6.3.4. Indítás közbeni zárlat védelem, forgórész beragadás elleni védelem, 
terhelésledobás elleni védelem 

A vizsgálatban az Omicron készülék távolsági védelem vizsgáló rendszerét alkalmazzuk. 

Omicronon: Distance Relays/Standard Test Objects/Program 

Töltsük be a DMVHP.DAT file-t. Az eredmény a DMVHP.PRT-be érkezik. (fázisáram kioldást bénítani) 

Lehetőségek: 

A vizsgáló olyan háromfázisú áram-rendszert ad ki, amelyben három állapot van definiálva egymás után: 

1. ha az elsőnél nagy áramot állítunk be (nagyobbat, mint I z ind), akkor indítás közbeni zárlati védelem old le 

2. ha az előre beállított indítási idő után (t ind), az áram 200% a névlegesnek, akkor a megszorulás védelem leold 

3. ha az előre beállított ideig (t t) az áram és a néveleges áram hányadosa az előre beállított (I t >/I n) érték alatt 

van, akkor a terhelés ledobás védelme indul el. 

6.3.5. Hőmás védelem 

A funkciót a túláramvédelem vizsgáló rutinokkal teszteljük. (Overcurrent relay/Plant General/Feeder 

(Directional)) 

A védelem algoritmusa a melegítő áramot egy fiktív értékkel helyettesíti: 

, ebből a fiktív áramból számol melegedést. A negatív sorrendű összetevő kétszeres súllyal 

szerepel benne! 

 

5-9. táblázat: néhány előre kiszámolt érték 

6.4. Mérési feladatok 

1. CMC (Omicron) vizsgálóműszer megismerése 

2. Védelem bekötésének az ellenőrzése 

3. A PCn a védelem beállításának átnézése, ellenőrzése. Mátrix értelmezése, beállítási értékek 
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4. ellenőrzése 

5. A védelmi készüléken a paraméterek megnézése, összehasonlítása a PC-vel. 

6. CMC program elindítása 

7. Karakterisztikák felvétele (kézi és automata üzemmódban) 

8. Túláramvédelem, aszimmetria védelem, hőmás védelem karakterisztikák. 

7. Ellenőrző kérdések 

1. Milyen feladatai vannak egy motorvédelemnek? 

2. Mi a hőmás-védelem algoritmusa? 

3. Mi az aszimmetria-védelem algoritmusa? 

4. Miért kell a motor indításra külön figyelni a motorvédelem beállításakor? 
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6. fejezet - Terhelésbecslés neurális 
hálózatokkal 

1. Bevezetés 

A piaci dereguláció, valamint az ennek következtében kialakuló verseny szükségessé teszi, hogy a szolgáltatók a 

lehető legalacsonyabb költségekkel üzemeljenek, miközben elfogadható szinten tartják a megbízhatóságot. A 

szolgáltató működésének hatékonyságára jelentős befolyást gyakorol a rövidtávú (órás – néhány napos) 

terhelésbecslés pontossága. Számos üzemeltetési döntést alapoznak hasonló becslésekre, többek közt a termelő 

egységek gazdaságos ütemezését, az üzemanyag-beszerzést, a biztonsági számításokat, a karbantartási 

munkákat, vagy a tranzakciós üzleteket. Mindezek következtében a rövidtávú terhelésbecslések pontosságának 

javítása az üzemeltetési költségeket számos területen csökkentheti. 

2. A mérés célja 

A mérés célja rövid távú terhelésbecslésre alkalmas neurális hálózat vizsgálata, struktúrájának, bemenő 

adatainak optimális kiválasztása. A feladatot a neurális hálózat MATLAB segítségével megvalósított 

modelljének módosításával lehet elvégezni. 

3. A mérés elméleti alapjai 

A neurális hálózat működését, valamint tanítását az ANIMÁCIÓ segítségével mutatjuk be. 

 

A neurális háló tanításához bemeneti adatokra van szükségünk, ezek x 1 és x 2. Ezekre a bemenetekre kimeneti 

értékként z-t várjuk. A tanítás első lépéseként jelet adunk a bemenetekre, ezek pedig adott súlyozás (w (xm)n) 

szerint meghatározzák a második réteg neuronjainak bemenetét. Ez a folyamat egészen a kimenetig hasonlóan 

zajlik, így kapjuk meg y-t, mint az általunk választott x 1 és x 2 bemenet, valamint a kezdeti súlyozás eredményét. 

Ezt az értéket összehasonlítjuk az általunk várt z kimenettel, majd a kettő különbségét képezzük (d). A hibát az 

ún. backpropagation módszer szerint a korábbi súlyozás szerint visszafelé kezdjük el számolni a hálózaton, így 

minden neuronnál megkaphatjuk a hiba vonatkozó értékét. Ha visszajutunk a bemeneteinkhez, újra tudjuk 

számolni az első réteg súlyozását a kezdeti állapot, valamint az imént visszaszámolt hiba összegeként, és erre az 

új értékre állítjuk a súlyozást. Az új súlyozás meghatározása után a folyamatunk rekurzív módon, az elejétől 

folytatódik. 
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A neurális hálózatot alkalmazó terhelésbecslés alapja, hogy a napi terhelést a múlt alapján becsüli – a múlt 

terhelései, hőmérséklet tényértékei, illetve a hőmérséklet előrejelzések 24 órás lebontásai segítik a pontosságot. 

Pontosabb becslésekhez további paraméterek is felhasználhatók (például relatív páratartalom). 

A labor során vizsgálat terhelésbecslő elviekben 3 neurális hálózatból épül fel: órás, napi és heti modulból. A 

mérések folyamán a heti modult paraméterezzük többféleképpen. Tetszésképpen változtathatók: 

1. a modult felépítő 2 rétegű neurális hálózat neuronjainak száma, 

2. a modul bemenetei (illesztéshez és ellenőrzéshez használatos), 

3. a modul tanítási iterációjának száma. 

A modul lehetséges bemenetei lehetnek: 

1. elmúlt napok terhelései, 

2. elmúlt napok hőmérsékletei, 

3. az adott, illetve elmúlt napok hőmérséklet előrejelzései, 

4. a napi megvilágítottság értékek, múltbeli és előre jelzett értékek, 

5. valamint ezekből képzett átlagértékek és tetszőleges függvények is alkalmazhatók. 

 

6-1. ábra: terhelésbecslés neurális hálóval, felépítés 

4. Feladatok a felkészüléshez 

A mérést megelőző otthoni felkészülésként végezze el az alábbiakat önállóan. A felkészülést a mérésvezető 

szúrópróbaszerűen ellenőrizheti. 

Olvassa át alaposan A mérés elméleti alapjai c. szakaszban foglaltakat! 

Olvassa el és gondolja végig a Mérési feladatokat! 

Válaszolja meg az Ellenőrző kérdéseket! 

5. Alkalmazandó eszközök 

Asztali számítógép 
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Matlab programcsomag 

6. Mérési feladatok 

6.1. Bemenetek előkészítése 

A program futtatása a program.m, módosítás az elore_weekly.m fájlokkal történik. 

(Figyelem! itt órás periódusonként történik az előrejelzés; a P adatok is, a meteorológiai adatok is órás 

bontásban állnak rendelkezésre!) 

 

6-2. ábra 

telj_bem_indx=[] [2x24 double] 
 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Tehát ezek a bemenetek: p( i-7, 1..24 ), 24 db bemenet 

Vagy pl.: 

home_bem_indx=[] [2x24 double] 

Ezek: Telőrejelzett ( i–0, 1 .. 24 ), 24 db bemenet. 

A neurális hálózat bemeneteinek további előkészítéséhez az alábbi tömböket képezzük: 

pl.        telj_bem : 24 sor, és annyi (219) oszlop, ahány napunk van. 

        hom_bem ugyanígy 

        home_bem ugyanígy 

Bővítési lehetőség pl.: 

hom_bem_indx={[],[7*ones(1,24), 8*ones(1,24);1:24, 1:24]}; 

Ekkor: 
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hom_bem_indx=[] [2x48 double] 

Vagyis az így képzett bemenetek: T( i-7, 1..24) és T( i-8, 1..24), azaz: 
 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

1 2 3 .. .. .. .. .. .. 22 23 24 1 2 3 .. .. .. .. .. .. 22 23 24 

48 db bemenet 

6.2. Bemenetek képzése 

 

6-3. ábra 

Ezután létrejön a BE változó, amely 72·219 méretű. (A megvilágítás és a megv. előrejelzés tömbök üresek jelen 

esetben). Pl. a 106. sor „kommentezésének” megszűntetésével egy újabb bemenet, a napi átlaghőmérséklet is 

felhasználható lenne. 

Érdemes megnézni az evszak és a naptipus változók tartalmát; 

1. évszak: szinuszosan változó mennyiség, periódusa 1 év, jan1-én +nullátmenet; 

2. naptípus: Vasárnap 1/7, hétfőn 2/7 stb. 

ezeket is fel lehet használni. 

Ha futás után egyszer kiadja a disp(ej_datumok) parancsot, látható lesz, hogy ilyen dátumú napok szerepeltek az 

adatbázisban. (Az egyszerűség kedvéért csak Kedd-Szerda-Csüt. napok) 

A napok első 80%-a alkotja a tanító-, utolsó 20%-a az ellenőrző halmazt. 10-10 db tanítás történik, véletlenszerű 

súly-inicializálással. A legjobb eredménye kiválasztásra kerül. 

NAPI MODULNÁL egyéb bemenetek képzésére is lehetőség van: 
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6-4. ábra 

Ekkor pl. 

telj_bem_indx=[1x2 double] [] 

Ezek CSÚSZÓ bemenetek: p(i, t) előrejelzéséhez felhasználjuk p(i, t–1*48) –at és p(i, t–2*48)–at, vagyis a 48 

félórával és 2*48 félórával kérdéses félóra előtti adatot. (Ez átnyúlhat persze az (i-2). ill. (i-3). napra is!!!) 

Felhasználjuk T(i, t–1*24)–et és T(i, t–2*24)–et. (A meteorológiai adatok órás bontásban!!!) 

 

6-5. ábra 

Itt a bemenetek képzése az alábbi módon történik. 

Megvilágítási adatokat csak azon NH-ok bemeneteire adunk, amelyek 8 és 15 óra közötti időszakra jeleznek elő. 

(Többire ezek az adatok konstans 0-t tartalmaznak minden nap, mert akkor sötét van.) 

melyikora index jelentése: a 24 közül melyik NH-ról van szó. (Órás modulról beszélünk!) 

6.3. A tanulás folyamata 



 Terhelésbecslés neurális 

hálózatokkal 
 

 71  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

6-6. ábra 

Teszt (zöld) = tanító + Ctrl 

(Matlab verziótól függően ez másképp is nézhet ki.) 

6.4. Eredmények értékelése: 

6.4.1. Kvalitatív: 

A kvalitatív értékelést nem szükséges jegyzőkönyvezni. 

 

6-7. ábra 

6.4.2. Számszerű: 

A számszerű eredményeket jegyzőkönyvben rögzíteni szükséges. 
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6-8. ábra 

Az egyszerűség kedvéért.emf file-ok keletkeznek a fenti ábrákból 

7. Ellenőrző kérdések 

1. Definiálja a terhelésbecslés alapvető módszereit! 

2. Ismertesse a neurális hálók alapvető tulajdonságait! 

3. Mi a szerepe a terhelésbecslésnek üzemeltetési szempontból? 

4. Milyen alkalmazási területeit ismeri a neurális hálóknak? 

5. Mit nevezünk neuronnak? 
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7. fejezet - Toleráns védelmi 
kiértékelés 

1. Bevezetés 

A megvalósításra kerül Toleráns Védelmi Kiértékelő (röviden TOLVÉD) funkció elsődleges és alapvető célja, 

hogy az üzemirányító számára egymondatos gyorsinformációt képezzen az egy alállomási esemény kapcsán a 

vezénylőbe érkező jelzéshalmaz feldolgozásával. Így a TOLVÉD az azonos eseményhez tartozó jelzéseket 

kiszűrve, azok helyett egyetlen, a bekövetkezett hálózati eseményt leíró üzenetet juttat a képernyőre, amivel 

támogatja az üzemzavar elhárítását. Üzemzavari esetekben ugyanis a normális üzemi állapotot sokszorosan 

meghaladó jelzésmennyiség „zúdul” a vezénylőbe, és ezek feldolgozása túllépheti az üzemirányító személyzet 

áttekintőképességét. 

Az ilyen helyzeteket amúgy is jellemző stressz csökkentésére szolgáló funkció az esemény jelzéshalmazának az 

egy mondatos gyorsinformációval való helyettesítésével egyben megvalósítja az alarm redukciót is. Az 

üzemirányítónak ugyanis nem az eseményhez tartozó 10-20 jelzést kell rendszereznie, hanem csak ezt az 

egyetlen információt feldolgoznia. 

A funkció feladata tehát egy bekövetkezett esemény visszamenőleges behatárolása, és minél pontosabb 

megnevezése. Mivel a bekövetkezett eseményről megbízható információt szolgáltat, a helyzetfelmérést segíti. 

Nem feladata viszont az üzemi állapotba való visszatérés, az üzem-helyreállítás támogatása. Így nem határoz 

meg előre követendő lépéseket, azaz az üzemzavar elhárításának módját nem jelöli ki. 

Az üzemirányítási célú felhasználáson túl a funkció alkalmas lehet a védelmes mérnökök munkájának 

támogatására is. Az archivált jelzések utólagos vizsgálatakor segítheti a bekövetkezett események azonosítását, 

és így a védelmek korrekt beállításának ellenőrzését. 

2. A mérés célja 

A mérés alapvető célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a toleráns védelmi kiértékelés módszerével, és 

annak gyakorlati alkalmazhatóságával. Ezen kívül lehetőség nyílik annak vizsgálatára is, hogy a különböző 

bemeneti adatokra, valamint azok időzítésére mennyire érzékeny a kiértékelés, mennyiben változtatja meg ez a 

döntési folyamatot. 

3. A mérés elméleti alapjai 

A toleráns mintaillesztésen alapuló eseménykiértékelés alapelve az, hogy a technológia állapotát, ill. 

állapotváltozásait követő jelzések a primer technológiai eseményeket ideálisan leíró mintákkal kerülnek 

összehasonlításra. A beérkező jelzések (megfelelő időfelbontással és pontossággal) információt adnak a primer 

technológiai esemény időbeli lefolyásáról. A minták olyan előre definiált jelzéssorrendek, amelyek egy-egy 

eseményt ideálisan írnak le. Azaz feltételezik, hogy minden releváns jelzés beérkezik, a működések a védelmi- 

és automatika-beállításoknak megfelelő időpontban következnek be. Tartalmazzák a várt jelzések időbeli 

lefolyását meghatározó paramétereket, illetve egyéb pontosító információkat (például arra vonatkozóan, hogy 

egy adott jelzés egy adott intervallumban biztosan NEM fordulhat elő). A minták az eseményeket nem konkrét 

jelazonosítókkal (pl. technológiai címmel) írják le, hanem jeltípusokkal, lehetővé téve ezáltal azt, hogy 

különböző mezőkben vagy alállomásokban lezajló hasonló események ugyanazzal a mintával legyenek leírva. 

Az előre definiált minták között (mintatárban) szerepelnek a védelmi rendszer, vagy a hiba elhárításában 

résztvevő kapcsolókészülékek (megszakítók) meghibásodását leíró események is. Ilyenek például az 

alapvédelmi meghibásodások vagy a megszakító beragadások esetén bekövetkező jelzéssorrendeket leíró 

minták. A mintatár egyszeres meghibásodások figyelembevételével kerül létrehozásra. Független, szimultán 

események felismerésére is képes a rendszer, ezt azonban nem a minták komplexitásának növelésével, hanem az 

egyidejű eseményekhez tartozó jelzések különválasztásával (szűréssel) éri el. Az eseménykiértékelés toleráns 

jellegét az biztosítja, hogy az összehasonlítás során kisebb eltéréseket, hibákat megengedünk. Ez igaz mind 

egyes jelzések elmaradására, mind jeltöbbletre, illetve az egyes jelzések időben való elcsúszására (késésére és 

korábbi megjelenésére). A kiértékelő algoritmus szekvenciális kiértékelést végez, azaz minden egyes létező 

mintát megkísérel a beérkező jelzéshalmazra illeszteni, és az illesztés sikerességét minősíti. Az üzemirányítók 
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felé a legnagyobb valószínűséggel (legkevesebb hibával) illesztett mintának megfelelő esemény megnevezését 

továbbítja. Ha az esemény több mintához is hasonlít, az illesztés több, viszonylag jó megoldást is 

eredményezhet. Ekkor valószínű, hogy a minimális hibával illesztett megoldás a helyes. A hiba mérőszámának 

azonban nincsen köze a valószínűség matematikai definíciójához. 

A mintaillesztéssel történő eseménykiértékelés jellegzetességei a következők: 

1. Kevéssé érzékeny arra, ha az események bármi okból nem pontosan úgy zajlanak le, ahogy azt előre a 

mintákkal leírtuk, azaz toleráns. Ez a tolerancia a következőkben nyilvánul meg: 

2. Az illesztéshez meg kell tudni határozni, hogy a beérkező (elvileg végtelen) időcímkés jelzéssorozat mely 

szakaszára történjen meg a minták illesztése. Különben minden, a mintákban szereplő típusú jelzés 

beérkeztekor meg kellene kísérelni az illesztést, ami igen nagy erőforrást igényelne. Ezért a mintaillesztést 

mindig valamilyen szignifikáns védelmi jelzés (pl. védelmi kioldás) triggereli. E jelzés neve: indítójelzésnek. 

3. Fel tudja használni a méréseket is az esemény kiértékelésében. (Ennek korlátot szab, hogy az adatgyűjtés 

jellegzetességeiből fakadóan az analóg értékek az állásjelzésekhez képest néhány s-os késéssel állnak csak 

rendelkezésre. Jelenleg a minták nem tartalmaznak mérésértékeket.) 

4. Alkalmas arra, hogy hurkolt hálózat eseményeit is kiértékelje, azaz olyan eseteket, amelyeknél a primer 

technológiai eseményhez tartozó jelzések nem egy alállomásból származnak. 

5. A kiértékelés eredménye grafikusan igen szemléletesen megjeleníthető: 

6. A minták definiálását, illetve a már meglévő minták módosítását, finomítását egyszerű eszközökkel 

(táblázatkezelővel, szövegszerkesztővel vagy grafikus célprogrammal) végezheti a felhasználó, mivel a 

mintatár nincs belefordítva a mintaillesztő programba. 

Mindazonáltal meg kell jegyezni, hogy a toleranciának vannak objektív korlátjai, melyek a következő 

matematikai leírásmóddal szemléltethetők: 

Ha egy illesztett mintában N különböző típusú jelzés fordul elő, akkor a minta egy 3*N (minden jelre két 

jelátmenetet (0→1, 1→0) és egy tiltást feltételezve) dimenziós vektorral leírható, ahol a benne szereplő jelzések 

típusai lesznek jelátmenetenként a koordináták, az azokhoz tartozó relatív idők pedig a vektorhossz vetületek az 

adott irányban. Az így képzett ideális vektorok távolságát az 3*N dimenziós térben lehet értelmezni. A torzítás 

mértékére jellemző, hogy a minta módosításával generált esemény vektora milyen távolságban helyezkedik el az 

ideális vektortól. A rendszer csak egy bizonyos határon belül képes elviselni a torzításokat, vagyis a vektor 

végpontjának elmozdulását a 3*N dimenziós térben. Ezt hívjuk toleranciának. 

A tolerancia-mérés elve az 1. ábrán látható. P1 és P2 két ideális minta vektora. P1M a P1 minta torzításával 

létrehozott esemény. A P1M eseményt akkor tudja felismerni a mintaillesztő algoritmus, ha minden d(P iP1M) 

távolság nagyobb mint d(P1P1M). Különben az esemény kilóg az elfogadható tűrésből, és hamis eredményre 

vezetővé válik, hiszen közelebb lesz egy másik mintához, mint ahhoz, amelyikből előállítottuk. 

Azaz, bizonyos eltorzult események már elméletileg sem ismerhetők fel. Ezek helyes kezelése a rendszertől sem 

várható el. Lehetőség van azonban az egyes mintaelemekhez (jelzésekhez) fontossági súlyzófaktorokat rendelni. 

Ezek segítségével a különben fizikailag nagyon hasonló minták vektorai (pl. sikeres GVA, sikertelen GVA) a 

térben egymástól "szétforgathatók", amivel a tolerancia tartomány (az ábrán a P1 végpontja köré rajzolt kör) 

jelentősen növelhető. Ugyancsak a hasonló minták szignifikáns elkülönítésére szolgál a negált mintaelemek 

használata is. 
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7-1. ábra: a tolerancia-mérés elve 

3.1. A kiértékelendő események köre 

Az alábbiakban összefoglalásra kerülnek az egyes eseménycsoportok. Az 1-3. főkategóriákon belül 

felismerendő eseteket a felhasználói igények határozzák meg, itt csak néhány jellemző példát van felsorolva. 

Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a ténylegesen kiértékelhető eseteket a SCADA-rendszer technológiai 

adatgyűjtésének részletessége jelentősen befolyásolhatja, illetve korlátozhatja. 

1. Nagyfeszültségű távvezetékek védelmi eseményei: 

2. Transzformátorok védelmi eseményei: 

3. Gyűjtősínek védelmi eseményei 

Az egyes eseménycsoportokba tartozó esetek mintáit az üzemi tapasztalatok alapján a felhasználó tovább 

finomíthatja. 

A mérést megelőző otthoni felkészülésként végezze el az alábbiakat önállóan. A felkészülést a mérésvezető 

szúrópróbaszerűen ellenőrizheti. 

Olvassa át alaposan A mérés elméleti alapjai c. szakaszban foglaltakat! 

Olvassa át alaposan a Toleráns Védelmi Kiértékelés c. oktatási 

segédletet!        (http://www.vet.bme.hu/okt/msc/ver/lab2/index.htm) 

Olvassa el és gondolja végig a Mérési feladatokat! 

Válaszolja meg az Ellenőrző kérdéseket! 

Asztali számítógép 

Toleráns Védelmi Kiértékelő szoftver 

1. Töltse be a az önnek kiosztott esemény fájlt. A fájl leírásában megtalálja a betöltendő alapeset fájl nevét is! 

2. Elemezze az esemény fájl hatására keletkező mintaillesztés eredményei közül az első hármat! 

3. Hagyjon el egy jelzést, majd elemezze a mintaillesztés első eredményét! 

4. Vegyen hozzá egy új jelzést az eredetihez, majd elemezze a mintaillesztés első eredményét! 

5. Módosítsa egy jel beérkezési idejét, vizsgálja meg, hogy mekkora idő-módosítás szükséges ahhoz, hogy a 

mintaillesztés során már másik minta kerüljön az első helyre! 

1. Mi az alapvető célja a Toleráns Védelmi Kiértékelőnek? 

2. Ismertesse röviden a Toleráns Védelmi Kiértékelő működésének alapelvét! 

3. Mik a mintaillesztéssel történő eseménykiértékelés jellegzetességei? 

4. Ismertesse rajz segítségével a tolerancia-mérés elvét! 
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8. fejezet - DigSilent I. 

1. Bevezetés 

A villamosenergia-rendszer és a számítástechnika napjainkban szoros szimbiózisban él együtt, előbbi irányítása, 

üzemeltetése szinte elképzelhetetlennek tűnne az információs technológiák nélkül. Ezek egyik ágát jelentik a 

villamosenergia-rendszer szimulációjára használt programok. 

A németországi DIgSILENT (DIgital Simulator for Electrical NeTwork) GmbH múltja közel három évtizedre 

nyúlik vissza, az igazán nagy elismertségre azonban egészen a közelmúltig várni kellett. Szükség volt ehhez a 

cég fő termékének, a PowerFactory programnak a megalkotására, melynek hetedik verziója az első olyan 

szimulátor szoftver volt a piacon, mely grafikus kezelőfelületet biztosított, és kifejezetten villamos energetikai 

szimulációkhoz készült. Az azóta eltelt évek során a fejlesztők számos olyan megoldást integráltak a programba, 

melyek nagymértékben bővítették a felhasználási területeket. Szemben más szimulátor programokkal, melyek 

elsősorban hálózatüzemeltetők számára készülnek (pl. a Power World, mely kitűnően alkalmas nagyméretű 

hálózatok leképezésére, ugyanakkor igen pontatlan kis teljesítmények számításakor), a PowerFactory 

gyakorlatilag az ipar bármely szintjén jól alkalmazható. A PowerFactory program legnagyobb hátránya – és 

egyben előnye – éppen sokoldalúsága. A sokrétű vizsgálatok, illetve a nagy mennyiségű leképezhető elem igen 

nagy mennyiségű adat bevitelét igényli. Ha mindez nem lenne elég, a gyártói modellek mellett teljesen saját 

modellekkel is dolgozhatunk, akár blokkdiagramok szintjén építkezve is. A legújabb, 14-es verzió már alkalmas 

arra is, hogy egy projekt során több felhasználó is dolgozhasson adott részterületen anélkül, hogy a nem hozzá 

tartozó adatbázisban kárt tehetne – ez pedig nagyban megkönnyíti a munkamegosztást egy csapaton belül. 

2. A mérés célja 

A mérés célja, hogy a hallgató demonstrációs mérés formájában megismerkedjen a PowerFactory program 

kezelőfelületével, alapvető funkcióival, előkészítve a DigSilent II. mérést. 

3. A mérés elméleti alapjai 

Lásd a tantárgyhoz kapcsolódó videót! 
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4. Feladatok a felkészüléshez 

A mérést megelőző otthoni felkészülésként végezze el az alábbiakat önállóan. A felkészülést a mérésvezető 

szúrópróbaszerűen ellenőrizheti. 

Olvassa át alaposan A mérés elméleti alapjai c. szakaszban foglaltakat! 

Olvassa el és gondolja végig a Mérési feladatokat! 

5. Alkalmazandó eszközök 

A mérés demonstrációs jellegű, eszközök alkalmazására nem kerül sor. 

6. Mérési feladatok 

A mérés demonstrációs jellegű, önálló mérési feladatokat nem tartalmaz. 

7. Ellenőrző kérdések 

A mérés demonstrációs jellegű, ellenőrző kérdésekből nem kell készülni. 
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9. fejezet - DigSilent II. 

1. Bevezetés 

Az erősáramú ipar különböző területein elhelyezkedő villamosmérnökök túlnyomó többsége munkája során 

találkozni fog, valamilyen számítógépes villamosenergia-rendszer szimulációs programmal. Ezen programok 

működése viszonylag hasonló, így akár egy program alapvető ismerete is lényegesen megkönnyítheti a későbbi 

munkavégzést, az új programok megismerését. 

2. A mérés célja 

A mérés célja, hogy a DigSilent I. mérés során megismert elméleti alapokat átültesse a gyakorlatba. A hallgatók 

önállóan kell, hogy kezeljék a szimulációs programot, felépítsenek egy hálózatot, majd az ezen végrehajtott 

vizsgálatokat értékeljék. 

3. A mérés elméleti alapjai 

A mérés elvégzéséhez szükséges elméleti alapok elsajátítása a DigSilent I. mérés során történik. A DigSilent I. 

méréshez ajánlott felkészülés megismételhető a DigSilent II. mérés előtt is. 

4. Feladatok a felkészüléshez 

A mérést megelőző otthoni felkészülésként végezze el az alábbiakat önállóan. Az írásbeli feladatokat be kell 

mutatni a mérésvezetőnek, azok elfogadása a mérés megkezdésének előfeltétele. A felkészülést a mérésvezető 

szúrópróbaszerűen ellenőrizheti. 

Olvassa át alaposan A mérés elméleti alapjai c. szakaszban foglaltakat! 

Olvassa el és gondolja végig a Mérési feladatokat! 

Válaszolja meg az Ellenőrző kérdéseket! 

4.1. 1. feladat 

A 9-1. ábrán látható hálózat paraméterei: 

 

ahol k a mérőpáros sorszáma 

 

9-1. ábra 

Számítsa ki, mekkora a vezetéken a hosszirányú feszültségesés nagysága! 

Számítsa ki, mekkora a vezetéken eső hatásos veszteség nagysága! 
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A fogyasztói oldalon kondenzátortelepet csatlakoztatunk a hálózathoz. Mekkora névleges meddő teljesítményű 

legyen ez, hogy cosφ=0,95 (ind.) értéket érjünk el? (Pf értéke nem változik) Számítsa ki ez esetben is a 

hosszirányú feszültségesés, illetve a hatásos veszteség nagyságát! 

4.2. 2. feladat 

Mögöttes hálózat: Sz=6000 MVA 

Transzformátor 1: ε=10%; Sn=160 MVA; Un=220/126 kV (X1=X2=X0), Yyn kapcsolási csoport 

Vezeték: Z1=Z2=j0,4 Ω/km; Z0=j1 Ω/km; lvez=k·5 km 

        ahol k a mérőpáros sorszáma 

Transzformátor 2: ε=11%; Sn=35 MVA; Un=126/6,6 kV (X1=X2=X0), Ynd kapcsolási csoport 

 

9-2. ábra 

A hálózat C gyűjtősínén 1 FN zárlat keletkezik. A sorrendi helyettesítő képek felhasználásával számítsa ki Iz 

zárlati áram értékét, illetve Ia, Ib és Ic fázisáramok értékét! 

5. Alkalmazandó eszközök 

Asztali számítógép 

DIgSILENT PowerFactory 14 szoftver 

6. Mérési feladatok 

6.1. A hálózat felépítése 

Indítsa el a DIgSILENT PowerFactory programot! A bejelentkező képernyőn „Demo” felhasználóként lépjen 

be, a License menüpont alatt válassza a „protocol based communication” opciót! 

Hozzon létre egy új projektet tetszőleges névvel ellátva. Ügyeljen a hálózati névleges frekvencia helyes 

értékének megadására! 

A PowerFactory programban készítse el a 9-3. ábrán látható hálózatot. Készítse el TRF1, TRF2, VEZ1, VEZ2, 

VEZ3, VEZ4, LD1, LD2 és LD3 típusokat. 
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9-3. ábra: a mintahálózat topológiája 

A szükséges paraméterek: 

9-1. táblázat: a transzformátorok paraméterei 
 

Transzformátorok TRF1 TRF2 

Típus 3F 3F 

Névleges teljesítmény 0,25 MVA 0,4 MVA 

Névleges feszültségek 20/0,4 kV 20/0,4 kV 

Névleges frekvencia 50 Hz 50 Hz 

Kapcsolási csoport Dyn5 Dyn5 

Rézveszteség 0,75 kW 1,16 kW 

Rövidzárási feszültség 4,5% 4,5% 

Zérus sorrendű rövidzárási 

feszültség 
3% 3% 

9-2. táblázat: vezetékek paraméterei 
 

Vezetékek VEZ1 VEZ2 VEZ3 VEZ4 

Típus AC 3F+1N 

szabadvezeték 
AC 3F+1N 

szabadvezeték 
AC 3F+1N 

szabadvezeték 
AC 3F+1N 

szabadvezeték 

Névleges feszültség 0,4 kV 0,4 kV 0,4 kV 0,4 kV 

Névleges áram 175 A 140 A 110 A 69 A 

Névleges frekvencia 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 
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Fázisvezetők pozitív 

és negatív sorrendű 

ellenállása 

0,358 Ohm/km 0,507 Ohm/km 0,671 Ohm/km 1,37 Ohm/km 

Fázisvezetők zérus 

sorrendű ellenállása 
0,895 Ohm/km 1,2675 Ohm/km 1,6775 Ohm/km 3,425 

Ohm/km 

Fázisvezetők pozitív 

és negatív sorrendű 

reaktanciája 

0,252 Ohm/km 0,265 Ohm/km 0,276 Ohm/km 0,303 

Ohm/km 

Fázisvezetők zérus 

sorrendű reaktanciája 
0,63 Ohm/km 0,6625 Ohm/km 0,69 Ohm/km 0,7575 

Ohm/km 

Nullvezető ellenállása 0,358 Ohm/km 0,507 Ohm/km 0,671 Ohm/km 1,37 Ohm/km 

Nullvezető 

reaktanciája 
0,252 Ohm/km 0,265 Ohm/km 0,276 Ohm/km 0,303 

Ohm/km 

9-3. táblázat: terhelések paraméterei 
 

Terhelések LD1 LD2 LD3 

Típus AC AC AC 

Kapcsolódás 3F ABC-N 1F F-N 3F ABC-N 

U-P függés 1,6 1,6 3 

U-Q függés 1,8 1,8 1,8 

A hálózati elemek paraméterei: 

Mögöttes 1: SL típus, Angle 0, Voltage Setpoint 1, Reference Busbar 20 kV, Short-Circuit Power 2000 MVA 

Mögöttes 2: SL típus, Angle 0, Voltage Setpoint 1, Reference Busbar 0.4 kV, Short-Circuit Power 500 MVA 

Station1/20kV: 20 kV; Station2/0.4kV: 0,4 kV; Sin1: ABC-‟N‟, 0,4 kV; Sin2: ABC-‟N‟, 0,4 kV;        Sin3: ABC-

‟N‟, 0,4 kV; Sin4: ABC-‟N‟, 0,4 kV 

Trafo1: TRF1; Trafo2: TRF 2; 

V1_1: VEZ1, 0,1 km; V1_2: VEZ1, 0,1 km; V2_1: VEZ2, 0,2 km; V2_2: VEZ2, 0,2 km;        V3_1: VEZ3, 

0,25 km; V3_2: VEZ4, 0,35 km 

Load1: LD1, 0,05 MW, 0,01 Mvar; Load2: LD1, 0,04 MW, cosfi 0,8 ind.;        Load3: LD1, 0,02 MVA, cosfi 

0,95 ind.; Load4: LD3, 0,02 MVA, 0,017 MW;        Load5: LD1, 0,015 MW; Load6: LD1, 0,03 MW, 0,01 Mvar 

6.2. Load-flow vizsgálatok 

Mögöttes2 dezaktivizálásáva után végezzen el egy szimmetrikus Load-Flow számítást, a felkínált beállítások 

változtatása nélkül. Vegye fel az egyes gyűjtősínek feszültségének értékét 4 tizedes pontossággal! Számolja ki 4 

tizedes pontossággal, hogy mekkora a hálózaton eső veszteségi teljesítmény (P)! Számolja ki 4 tizedes 

pontossággal Sin2 és Sin3, valamint Sin2 és Sin4 közötti feszültségesés értékét! Hogy viszonyul egymáshoz a 

két transzformátor terhelése? Mi ennek az oka? 
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Végezzen el egy szimmetrikus Load-Flow számítást, ahol figyelembe veszi a terhelések feszültség-függését. 

Vegye fel az egyes gyűjtősínek feszültségének értékét 4 tizedes pontossággal! Számolja ki 4 tizedes 

pontossággal, hogy mekkora a hálózaton eső veszteségi teljesítmény (P)! Értékelje a tapasztalatokat! 

A hálózat mely pontján/pontjain lép ki a feszültség Un ±10%-os környezetéből? Mely hálózati elemek cseréjét 

javasolja, hogy ez a probléma elháruljon? Milyen elemet választana helyette? Milyen hatással van a lépés a 

hálózati veszteségekre? 

A módosított hálózaton Load4 típusát változtassa meg LD1-re. Befolyásolja ez az előző kérdésre adott választ? 

Load5 típusát állítsa LD2-re. Milyen problémát tapasztal Load-Flow számítás elvégzésekor? 

6.3. Zárlati vizsgálatok 

Aktivizálja Mögöttes2-t, és dezaktivizálja Mögöttes1-et. Load5 típusát állítsa vissza LD1-re. A 

transzformátorok kisfeszültségű oldalánál bontsa a hálózatot. Az így kapott új topológián helyezzen Sin2-re 3F, 

majd 1FN zárlatot! Kiinduláshoz végezzen egy új Load-Flow számítást! Vegye fel a zárlati áram nagyságát! 

Vegye fel az egyes gyűjtősínek feszültségének értékét 4 tizedes pontossággal! Próbálja meg állítani a zárlati 

impedanciát. Vizsgálja meg, hogy mely eredmények változnak, és hogyan! Mi ennek az oka? 

7. Ellenőrző kérdések 

1. Értelmezze az SL, PV, PQ típusú generátorok működését! 

2. Mi a load-flow vizsgálatok célja? 

3. Milyen algoritmust használ a PowerFactory a load-flow vizsgálatok elvégzéséhez? 

4. Mi a zárlati vizsgálatok célja? 

5. Értelmezze a „complete method” szerinti zárlatszámítás menetét! 

6. Milyen egyszerűsítéseket alkalmaz a PowerFactory, ha a load-flow számítás nem eredményez numerikus 

megoldást? 

7. Értelmezze vezetékek esetén az út és a szekció fogalmát! Mi a legfontosabb különbségük? 

8. Ismertesse egy védelmi relének a PowerFactory szoftverben használt általános felépítését! 
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10. fejezet - Elektromágneses 
összeférhetőség (EMC) 

1. Bevezetés 

Az elektromágneses zavarok befolyásolhatják vagy lehetetlenné tehetik elektronikus és digitális készülékek, 

berendezések működését. A zavarok lehetnek természetes vagy mesterséges eredetűek, forrásuk lehet 

szándékos,  vagy nem szándékos kibocsátás. Az elektromágneses összeférhetőség, ezen belül a kibocsátás és a 

zavartűrés vizsgálatával gyártók, felhasználók, hatóságok és független laboratóriumok foglalkoznak. A MAVIR 

ZRt. OVRAM Relévédelmi Laboratóriumot a Nemzeti Akkreditáló testület akkreditálta  többek között 

elektromágneses zavartűrés vizsgálatok elvégzésére. 

Az OVRAM Relévédelmi Laboratórium a villamosenergia-rendszer (VER) relévédelmi-automatika, erőművi és 

alállomási irányítástechnikai, valamint relévédelmi célú távközlési berendezéseinek típusvizsgálatát végzi. Az 

említett berendezésekkel kapcsolatos minőségi és üzembiztonsági követelmények szigorúbbak az egyéb 

területeken használt elektromechanikus, elektronikus és digitális készülékekkel szemben támasztottaknál. 

Ezeknek a berendezéseknek a hibája (működéselmaradása, indokolatlan működése) az erőművekben, illetve a 

transzformátorállomásokban és az azokat összekötő távvezetékeken bekövetkező zárlatok, üzemzavarok, 

stabilitási bomlások, lengések esetén rendkívül nagy gazdasági károkat okozhat és a nagyfeszültségű 

berendezésekkel dolgozók életét, testi épségét veszélyeztetheti. Ezért fontos az e kategóriába tartozó 

készülékeknek a minden eshetőséget magában foglaló, körültekintő típusvizsgálata. A laboratórium egyéb 

elektronikus és digitális készülékeken is végez elektromágneses zavartűrés vizsgálatokat. 

2. A mérés célja 

A mérés során a hallgatók megismerkedhetnek az EMC alapfogalmaival, valamint betekintést nyerhetnek egy 

akkreditált laboratórium munkájába. Az ott használt laboratóiumi eszközök segítségével elvégezhetik egy 

készülék EMC vizsgálatát az érvényben lévő szabványok szerint. 

3. A mérés elméleti alapjai 

3.1. Az EMC elvi áttekintése 

Megfogalmazás az IEC 60050(161)-01-07 szerint: Valamely berendezésnek vagy rendszernek az a képessége, 

hogy a saját elektromágneses környezetében kielégítően működik anélkül, hogy környezetében bármi számára 

elviselhetetlen elektromágneses zavarást idézne elő. 

IEC 61000-1-1 A2 melléklet idézete: „Ha ezek az eszközök összhangban tudnának létezni egymás mellett, a 

világ elektromágnesesen összeférhető lenne." 

Az EMC területei: szándékos és nem szándékos kibocsátás, valamint zavartűrés. 

3.2. A zavarjelenségek áttekintése 

1. Villogás (flicker): 

2. Felharmonikusok: 

3. Tápfeszültség szünet: 

4. Csillapodó rezgés: 

5. Elektrosztatikus kisülés (ESD): 

6. Rádiófrekvenciás sugárzás: 
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7. Gyors tranziensek: 

8. Villámcsapás 

9. Vezetett rádiófrekvenciás zavar 

10. Hálózati frekvenciás zavar: 

11. Mágneses terek: 

12. Nukleáris impulzusok 

3.3. Az EMC szabványok rendszere 

1. Alapszabványok 

2. Általános szabványok 

3. Termék, termékcsalád szabványok 

4. Átfogó szabványok (az EU irányelvelkhez) 

3.4. Vizsgálati módszerek, követelmények – 1 MHz-es csillapított 
rezgések sorozata 

3.4.1. A zavarófeszültség alakja 

 

10-1. ábra: a zavarófeszültség alakja 

3.4.2. A vizsgálati feszültség jellemzői 

A vizsgálati feszültség jellemzői az üresjárásban működő generátor kapcsain a következők legyenek: 

1. hullámalak: 

csillapított rezgés, amelynek burkológörbéje a harmadik és a hatodik periódus között csökken le a csúcsérték 

50%-ra 

1. frekvencia: 1 MHz±10% 

2. az ismétlődés gyakorisága: 

a vizsgált relére kapcsolandó zavarjel a hálózati frekvencia egy periódusa alatt 6-10-szer ismétlődjön, és ne 

legyen szinkronban a hálózati frekvenciával 

1. az első csúcs felfutási ideje: 

75 ns±20% a csúcsérték 10%-a és 90%-a között mérve 

1. a vizsgálati feszültség értéke: 
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a vizsgálati osztályoknak megfelelően 

tűrés 0%/-10% 

3.4.3. Vizsgálati eljárás 

A zavarjelet a vizsgált bemenetekre hossz- és keresztirányban kell rákapcsolni 2 s időtartamig, az érintkezőkre 

csak hosszirányban. 

10-1. táblázat: a vizsgálati szintek 
 

Osztály Hosszirányú vizsgálat Keresztirányú vizsgálat 

I. 0 V 0 V 

II. 1 kV 0,5 kV 

III. 2,5 kV 1 kV 

3.4.4. Mérési összeállítás az 1 MHz-es zavarvizsgálathoz – hosszirány egy 
független áramkör és a föld között 

 

10-2. ábra 

3.4.5. Mérési összeállítás 

 

10-3. ábra 

3.5. Vizsgálati módszerek, követelmények – elektrosztatikus 
kisülés-vizsgálatok 

3.5.1. A vizsgáló jel alakja 
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10-4. ábra: a vizsgáló jel alakja 

3.5.2. Vizsgálati eljárás átütési kisülés esetén 

A mérést pozitív és negatív polaritással minden kiválasztott ponton legalább tízszer, legalább 1 s-os szünetekkel 

kell elvégezni. 

10-2. táblázat: vizsgálati szintek 
 

Osztály Vizsgáló feszültség  

0 - Tűrés a 

vizsgálati 

osztálynak 

megfelelően 

±10% 

I. 2 kV  

II. 4 kV  

III. 8 kV  

IV. 15 kV  

3.5.3. Vizsgálati eljárás érintkezési kisülés esetén 

A mérést pozitív és negatív polaritással minden kiválasztott ponton legalább tízszer, legalább 1 s-os szünetekkel 

kell elvégezni. 

3.5.4. Közvetett vizsgálat érintkezési kisüléssel az IEC 61000-4-2 szerint 
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10-5. ábra: vizsgálati elrendezés 

3.5.5. Közvetlen vizsgálat érintkezési vagy átütési kisüléssel az IEC 60255-22-2 
szerint 

 

10-6. ábra: vizsgálati elrendezés 

3.6. Zavarvizsgálatok sugárzott elektromágneses térben 

3.6.1. A vizsgáló tér villamos jellemzői 

A vizsgáló tér jellemzői a következők legyenek: 

1. Hullámforma: szinuszos 

2. Frekvencia tartomány: 80 MHz–1 GHz        

3. Frekvencia változás: a megelőző érték 1%-a 
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4. A lépések között eltelt idő: legalább 0,5 s 

5. Moduláció: 1 kHz 80% 

3.6.2. Vizsgálati eljárás 

10-4. táblázat: vizsgálati szintek 
 

Osztály Vizsgálati térerősség [V/m] 

0 - 

I. 1 

II. 3 

III. 10 

3.6.3. Vizsgálat GTEM kamrában 

 



 Elektromágneses összeférhetőség 

(EMC) 
 

 89  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

10-7. ábra: vizsgálati elrendezés 

A 10-7. ábrán lévő feliratok fordítása: 

1. GTEM waveguide: GTEM kamra 

2. Septum: antenna 

3. Broadband termination with discret resistors and absorbers: szélessávú lezárás különálló ellenállásokkal és 

csillapításokkal 

4. Amplifier: erősítő 

5. Millivoltmeter: millivoltmérő 

6. E-Field: elektromágneses  térerősség mérő 

7. Signal generator: jelgenerátor 

8. PC: számítógép 

9. Test volume: vizsgáló térfogat 

3.7. Gyors villamos tranziens/burst jelengéggel szembeni 
zavartűrés vizsgálat 

3.7.1. A zavarófeszültség alakja 

 

10-8. ábra: a zavarófeszültség jelalakja 
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3.7.2. Vizsgálati eljárás 

A vizsgáló feszültséget a készülékre hosszirányban (közös módusban) kell rákapcsolni – egyszerre egy 

áramkörre – és ellenőrizni kell a készülék viselkedését legalább 1 perces vizsgálati időtartammal mindkét 

polaritáson. 

10-5. táblázat: vizsgálati eljárás 
 

Osztály Vizsgáló feszültség Ismétlődési frekvencia  

0 - Tűrés a szigorúsági osztálynak 

megfelelően ±10% 
- 

I. 0,5 kV 5 kHz  

II. 1 kV 5 kHz  

III. 2 kV 5 kHz  

IV. 4 kV 2,5 kHz  

3.7.3. Vizsgálati elrendezés csatoló/leválasztó áramkörrel végzett gyors 
tranziens vizsgálathoz 

 

10-9. ábra: vizsgálati elrendezés 

3.7.4. Vizsgálati elrendezés kapacitív csatolóeszközzel végzett gyors tranziens 
vizsgálathoz 

 

10-10. ábra: vizsgálati elrendezés 

3.8. Lökőhullámmal szembeni zavartűrési vizsgálat 
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3.8.1. A vizsgáló jel alakja 

 

10-11. ábra: a vizsgáló jel alakja 

3.8.2. Vizsgálati eljárás 

10-6. táblázat: vizsgálati eljárás 
 

Vizsgálati szint Vizsgáló 

feszültség 

terhelés 

nélkül 

±10% 

I. 0,5 kV 

II. 1 kV 

III. 2 kV 

IV. 4 kV 

X különleges 

Megjegyzés: az X jelű szint szabadon választható. Megadható a készülék műszaki adatainál.  

3.9. Lökőhullámmal szembeni zavartűrés vizsgálat 

3.9.1. Tápegység bemenet vizsgálata az áramkör kapcsai és a föld között 
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10-12. ábra: vizsgálati elrendezés 

3.9.2. Tápegység bemenet vizsgálata az áramkör kapcsai között 
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10-13. ábra: vizsgálati elrendezés 

3.10. Rádiófrekvenciás terek által keltett, vezetett zavarokkal 
szembeni zavartűrési vizsgálat 

3.10.1. A vizsgáló jel 

1. hullámalak: 

amplitúdómodulált szinusz 

150 kHz – 80 MHz 

1 kHz-el modulálva 80% mélységig 

1. vizsgálat változó frekvenciával: 

frekvenciaváltozás lépésekben (a lépés nagysága nem haladhatja meg az előző frekvencia 1%-át), vagy 

folyamatosan (a változás nem lehet gyorsabb, mint 1,5·10-3 dekád/s) 

a zavarjelet a készülékre olyan hosszú ideig kell adni, hogy az arra válaszolni tudjon, de legalább 0,5 s-ig 

1. vizsgálat állandó frekvenciával 

a zavarjelet minden frekvencián legalább 10 s-ig a készülékre kell adni 

3.10.2. Vizsgálati szintek 
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10-7. táblázat: vizsgálati szintek 
 

Frekvenciatartomány 150 kHz – 80 MHz 

Vizsgálati szint Feszültség (terhelés nélkül) 

U0 dB U0  

I. 120 μV 1 V 

II. 130 μV 3 V 

III. 140 μV 10 V 

X Különleges 

10-8. táblázat: a vizsgáló generátor műszaki adatai 
 

Kimenő impedancia 50 Ω  

Felharmonikusok és torzítás bármely egyéb frekvencia szintje 

legalább 15dB-el legyen a 

vivőfrekvencia szintje alatt 

 

Amplitúdó moduláció alsó vagy felső oldalsáv 80%±5% 

modulációs mélységgel 1 kHz±10% 

frekvenciával modulálva 

 

Kimenő jelszint legyen kielégítően nagy, hogy a 

vizsgálati szintet kiadja 
 

3.10.3. Állandó frekvenciák 

10-9. táblázat: állandó frekvenciák 
 

Állandó frekvencia Tűrés Moduláció Kitöltési tényező 

27 MHz ±0,5% 80% 100% 

68 MHz ±0,5% 80% 100% 

3.10.4. Vizsgálati elrendezés 
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10-14. ábra: vizsgálati elrendezés 

3.11. Hálózati frekvenciás zavartűrési vizsgálat 

3.11.1. Vizsgáló feszültségek és csatoló hálózatok az egyenáramú kétállapotú 
bemenetek vizsgálatához 

10-10. táblázat:vizsgálati eljárás 
 

Vizsgálati 

szint 
Keresztirányú vizsgálat Hosszirányú vizsgálat 

Vizsgáló 

feszültség 

terhelés 

nélkül±10% 

Csatoló hálózat Vizsgáló 

feszültség 

terhelés nélkül 

±10% 

Csatoló hálózat 
 

R±5% C±5% R±5% C±5%    

A osztály 150 Veff 100 Ω 0,47 μF 300 Veff 220 Ω 0,47 μF 

B osztály 100 Veff 100 Ω 0,47 μF 300 Veff 220 Ω 0,47 μF 

3.11.2. Hosszirányú vizsgálat 
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10-15. ábra: vizsgálati elrendezés 

3.11.3. A vizsgáló jel 

1. hullámforma: 

szinusz legfeljebb 10% harmonikus torzítással 

1. terheletlen kimenő feszültség: 

100 V – 300 V ±10% 

1. kimenő impedancia: 

kisebb mint 150 Ω 

1. frekvencia: 

a választott névleges frekvencia ±0,5 Hz 

1. kimenő feszültség be/kikapcsolása: 

a nulla átmenethez szinkronizálva ±10° 

A vizsgáló feszültséget a vizsgálandó készülékre legalább 10 s-ig kell ráadni. Ha a feszültséget nulláról növelik, 

illetve nullára csökkentik, a folyamatos feszültségnövekedés, illetve –csökkenés ideje nem számít bele a 

vizsgálati időbe és nem lehet kevesebb, mint a vizsgálati idő 20%-a. 

A vizsgálatot a kétállapotú bemenetek legkisebb késleltetésénél kell végezni. Ha ekkor a bemenet hibásan 

működik, a késleltetést addig kell növelni, amíg zavar nélkül elviseli a vizsgáló feszültséget. Ezt a késleltetés 

értéket a mérési jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. 

4. Feladatok a felkészüléshez 

A mérést megelőző otthoni felkészülésként végezze el az alábbiakat önállóan. A felkészülést a mérésvezető 

szúrópróbaszerűen ellenőrizheti. 

Olvassa át alaposan A mérés elméleti alapjai c. szakaszban foglaltakat! 

Olvassa el és gondolja végig a Mérési feladatokat! 
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Válaszolja meg az Ellenőrző kérdéseket! 

5. Alkalmazandó eszközök 

TEST OCS 500-M típusú csillapodó rezgéshullám generátor csatolóhálózattal 

EM TEST DITO típusú elektrosztatikus kisülés generátor 

T-Network Piarmis-3 típusú GTEM kamra jelgenerátorral, erősítőkkel, térerősségmérővel, kezelő számítógéppel 

és kezelő programmal 

EM TEST UCS 500-M6 típusú gyors tranziens és lökőhullámú zavarjelgenerátor csatolóhálózattal 

6. Mérési feladatok 

Mérje meg egy EMC mintakészülék zavartűrési szintjét az alábbi szabványokban leírt eljárásokkal: 

1. Vizsgálat csillapodó rezgések sorozatával az MSZ EN 60255-22-1 szerint 

2. Elektrosztatikus kisülés vizsgálat az MSZ EN 61000-4-2 szerint átütési és érintkezési kisüléssel 

3. Vizsgálat sugárzott elektromágneses térben az MSZ EN 61000-4-3 szerint (az MSZ EN 61000-20-nak 

megfelelő vizsgálókamrában) 

4. Gyors tranziens zavartűrés vizsgálat az MSZ EN 61000-4-4 szerint. 

7. Ellenőrző kérdések 

1. Adja meg az elektromágneses zavarok terjedés és frekvencia szerinti osztályozását! 

2. Milyen típusú elektromágneses zavarokkal kell számolni nagyfeszültségű alállomásokban? 

3. Milyen típusú elektromágneses környezetek különíthetőek el nagyfeszültségű alállomásokban? 

4. Hogyan osztályozhatók a különböző környezetek közötti jelvezetékek nagyfeszültségű alállomásokban? 

5. Milyen zavarokkal elleni védettség vizsgálatára szolgálnak az alábbi vizsgálójelek? 

6. Adja meg a csillapodó rezgéshullám hullámalakját és annak jellemzőit! 

7. Adja meg a gyors tranziens (burst) vizsgálójel hullámalakját és annak jellemzőit! 


