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Előszó 

Faludi, Andor 
Szabó, László 

A BMEVIVEM265 Villamosenergia-rendszer üzeme és irányítása tantárgy a BME Villamosmérnöki és 

Informatikai Kar MSc Villamosenergia-rendszerek szakirány kötelező tantárgya. 

Szerzők a tantárgyat változatlan címen 1989 óta oktatják – természetesen némileg változó tartalommal, frissülő 

adatokkal és ábrákkal - kezdetben az 5 éves képzés Villamosenergia-rendszerek főszakirány kereteiben. Jelen 

kiadvány a tantárgyhoz 2002-ben kiadott oktatási segédlet fejlesztése. 

Feltételezzük, hogy az olvasó rendelkezik villamos energetikai alapismeretekkel. A jelen tantárgyhoz a 

villamosenergia-átvitel témakörből szükséges előismereteket a Függelék foglalja össze. 

Megjegyezzük, hogy a villamosenergia-rendszer üzemét, szabályozását a hagyományos villamosenergia- 

termelés középpontba helyezésével tárgyaljuk, nem részletezzük az alternatív termelési technológiák speciális 

üzemtani és szabályozási kérdéseit, továbbá nem foglalkozunk a jelenlegi villamos energia kereskedelem 

rendszer-üzemre gyakorolt hatásaival és a vonatkozó jogszabályokkal (ezeket az MSc képzés más tantárgyai 

tárgyalják). 
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1. fejezet -      Villamosenergia-
rendszer 

1.       A villamos energia szerepe 

1.1.      Energiaforrások 

A fogyasztók az energia szükségleteik kielégítésére hasznos energiát igényelnek (hőigények, mechanikai 

munka, világítás stb.), amelyet a fogyasztóhoz (felhasználóhoz) szállított, illetve vezetékes energiaellátás esetén 

a fogyasztó csatlakozási pontján átadott ún. végső energia szerkezettel lehet biztosítani. A hasznos és a végső 

energia aránya, a fogyasztó helyi átalakító berendezéseinek hatásfokától és a bevitt energiahordozó típustól 

függ. Azt, hogy a hasznos energia igények előállítását biztosító, alternatív energiahordozók közül - villamos 

energia, gáz, tüzelőolaj, fűtőolaj, szén, tűzifa stb. - a fogyasztó hogyan választ, gazdaságossági szempontok, a 

hasznosság, illetve a helyi adottságok (rendelkezésre állás) határozzák meg. A fogyasztók energiaigényét tehát 

különböző, a természetben található primer energiával (szén, gáz, olaj, nap, nukleáris stb.) és/vagy átalakított, 

szekunder energiával (villamos energia, gőz, benzin, gázolaj, fűtőolaj, stb) illetőleg ezek különböző 

összetételével lehet kielégíteni. 

A fogyasztók energiaigényének egy részét fedező villamos energia helyi hasznosítása igen kedvező feltételekkel 

- jó hatásfok, jó szabályozhatóság, tisztaság - valósítható meg, ugyanakkor a villamos energia termelése 

viszonylag nagy veszteséggel és számottevő környezetszennyezéssel jár együtt. A villamosenergia-termeléshez 

szükséges erőművi önfogyasztás és az átvitelhez, elosztáshoz kapcsolódó hálózati veszteség általában az 

erőművi gépkapcsokon kiadott villamos energia 15-20%-a. 

1.2.      A villamos energia sajátosságai 

Egy ország, régió gazdasági potenciálja jól megítélhető az alap (primer), és az átalakított (szekunder) energia 

felhasználására és ezek arányára vonatkozó jellemzők alapján. A villamos energia és az összes energia 

felhasználás arányából következtetni lehet a technológiai fejlettségre és a lakosság, illetve a háztartások 

komfort-szintjére. amely részesedés az elmaradott régiókban lényegesen kisebb, mint a fejlett országokban. A 

villamos energia előnyös tulajdonságai következtében egyre nagyobb területeket hódít el a többi energiafajtától, 

mivel: 

-os nagyságrend) álló erőművekben a villamosenergia-termelés hatásfoka 

egyre javul, 

transzformálható és szállítható, 

több megawattos fogyasztó egyidejűleg táplálható, 

verzális jellege miatt egyre több új technológia 

alkalmazását teszi lehetővé, 

 

2.      A villamosenergia-ellátás kialakítása 

2.1.   A villamos-energia ellátás áramköre, áramneme 

Az energiaellátás kialakítása áramköri szempontból lehet soros (névleges áramú), vagy párhuzamos (névleges 

feszültségű) rendszer (1-1. ábra). 

Soros rendszer esetében a generátornak és minden fogyasztónak azonos az árama, a hálózathoz kapcsolódni 

(leválni) az adott elemmel párhuzamosan kapcsolt, ún. söntölő kapcsoló nyitásával (zárásával) lehet. A változó 

fogyasztói igények kielégítéséhez a generátor (illetve a sorba kötött generátorok együttesének) feszültségét úgy 
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kell szabályozni, hogy az áram névleges (vagy ahhoz közeli) értéken maradjon. Hátránya a soros kialakításnak, 

hogy a hálózat nehezen bővíthető, az első üzembe helyezéskor ki kell alakítani az összes csatlakozási pontot. 

Egy elem szakadása (pl.: karácsonyfa világítás) az egész áramkört üzemképtelenné teszi. A soros áramköri elem 

zárlata túláramot nem okoz, szakadás esetén a hibahelyen a teljes tápponti feszültség jelenik meg. Soros jellegű 

az AC/DC-DC/AC átalakító állomás, az ún. egyenáramú betét. Hátrányai következtében a soros jellegű 

energiaellátás nem terjedt el a villamos energetikában. 

 

1-1. ábra: Soros és párhuzamos áramköri kialakítású ellátó rendszer 

Az üzemelő villamosenergia-hálózatok párhuzamos rendszerűek, az azonos csomópontra kapcsolódó fogyasztók 

névleges feszültsége azonos. A hálózathoz kapcsolódni (leválni) az adott elemmel sorba iktatott kapcsoló 

zárásával (nyitásával) lehet. A változó fogyasztói igények kielégítéséhez a generátornak (illetve a párhuzamosan 

üzemű generátoroknak) feszültségtartónak kell lenniük. A hálózat rugalmasan bővíthető új generátorok, illetve 

új fogyasztók párhuzamos kapcsolásával. A párhuzamosan kapcsolt elemek rövidzárlata túláramot okoz, a 

szakadás nem veszélyezteti a többi elem üzemét. 

A korszerű primer hajtógépek csak nagy egységteljesítmény esetén működnek jó hatásfokkal és a gazdaságosság 

növelhető több egységből álló erőművi üzemnél. Ennek következtében az energiafejlesztés területileg sokkal 

jobban koncentrált, mint a felhasználás. Ezen túlmenően az energiafejlesztés és fogyasztás helye közötti 

távolságok is nagyok, különösen a vízenergia esetén, amely nem szállítható tengelyen vagy csővezetéken. A 

termelő és a fogyasztó között olyan kapcsolat vált szükségessé, amely mind a nagy távolságú átvitelt, mind 

pedig az elosztást lehetővé teszi. Ezeket az igényeket a villamosenergia-átvitel tudja legjobban kielégíteni. 

Az áramnemek tekintetében a villamosenergia-ellátás lehet egyen, vagy váltakozó áramú. A váltakozó áramú 

energiaszolgáltatás lehet egyfázisú vagy többfázisú (a jelen gyakorlatban háromfázisú). 

Az egyenáramú villamos energia akkumulátorokban tárolható, ezért a termelésnek nem kell folyamatosan 

követnie a fogyasztói igényeket (nagybiztonságú, illetve szükség áramforrások, autók, stb.). Hátrány, hogy az 

egyenáram mágneses csatolással nem transzformálható, tehát a termelésnek és a fogyasztásnak azonos 

feszültségszinten kell történnie, ami a villamos energia szállításánál és elosztásánál okoz nehézségeket. 

(Feszültségszint váltás forgógép csoport közbeiktatásával oldható meg). Az egyenáram további előnyeit (a 

kábelek szigetelésében nincs dielektromos veszteség, nincs töltőáram, nem lépnek fel frekvenciatartási, 

stabilitási problémák) kihasználják nagyfeszültségen is (HVDC), nagy távolságú szárazföldi és tenger alatti 

átvitelek megoldásánál, valamint eltérő frekvenciájú rendszerek egyenáramú betétekkel történő 

összekapcsolásánál. 

A váltakozó áramú villamos energia nem tárolható, ami azt jelenti, hogy a termelésnek folyamatosan kell 

követnie a fogyasztók változó igényeit. Előnye, hogy transzformálható, vagyis a termelés, a szállítás, az elosztás 

és a fogyasztás a leggazdaságosabb feszültségszinten oldható meg. A ma üzemelő villamosenergia-rendszerek 
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párhuzamos kialakítású, háromfázisú váltakozó áramú, szinkron járó rendszerek. A fogyasztók jelentős hányada 

egyfázisú villamos energiát igényel, az egyfázisú táppont a fogyasztónál levő háromfázisú táppontnál 

egyszerűen kialakítható. 

A villamos energiát forgalmazó hálózat lehet hurkolt vagy üzemszerűen sugaras kialakítású 

A hálózat hurkoltsága azt jelenti, hogy bármely két hálózati csomópont között egynél több átviteli út létezik. A 

hurkolt hálózat vezetékein nincsenek kitüntetett energiaáramlási irányok, az árameloszlás a párhuzamos utakon 

az impedancia arányok szerint alakul ki, ezáltal a hálózati veszteség automatikusan a legkisebb. Adott 

csomópontra több irányból érkezhet betáplálás, ami növeli az üzem biztonságát, egyúttal növeli az adott pontra 

vonatkozó zárlati teljesítményt is. A hurkolt hálózat vezetékeit minden esetben két oldalról kell kikapcsolni, ez 

bonyolítja a védelmi rendszer kialakítását. 

A sugaras hálózat sajátossága, hogy a vezetéken az energiaáramlás iránya kötött, a tápponttól a fogadó pont felé 

mutat. A fogadó pont folyamatos ellátásának biztonsága a hurkolt hálózathoz képest kisebb, ugyanakkor kisebb 

a zárlati teljesítmény is. Árammentesítéshez általában elegendő a sugaras vezeték tápponti végét kikapcsolni 

(feltéve, hogy a fogadó oldalon nincs betáplálás), ami egyszerűbb védelmi kialakítást tesz lehetővé. 

2.2.      Villamosenergia-rendszerek kialakulása 

A villamosenergia-hálózat feladata az erőművek közötti kooperáció megvalósítása, a nemzetközi 

összeköttetések biztosítása és a megtermelt villamos energia szállítása és elosztása. 

A villamosenergia-rendszerek kialakulása során kezdetben a villamos hálózat az erőmű telep és a fogyasztó 

közötti egyetlen összeköttetésből állt. A folyamatos villamosenergia-ellátás igénye ebben az esetben az erőmű 

részéről a legnagyobb termelő egység 100%-ának megfelelő tartalék tartását követeli meg (hibák, 

karbantartások), ami a villamos energia termelését megdrágítja. Az egyes erőművek és fogyasztó körzetek 

villamos hálózaton keresztül való összekapcsolása, azaz az együttműködő villamosenergia-rendszerek 

kialakulása az 1910-es évek végén, a 20-as évek elején kezdődött. Az erőművek kooperációjával lehetővé válik 

egymás kisegítése hibák, karbantartások esetén, egyúttal csökkenthető az egy erőműben tartandó tartalék, 

növelhetők az egységteljesítmények és jelentősen javul a fogyasztók ellátásának biztonsága. Lehetőség van 

továbbá az egyes erőművek közötti terheléselosztás megvalósítására. A kooperáció előnyei kihasználására 

országos méretű együttműködő villamosenergia-rendszerek alakultak ki, létrejött az országok (nagy 

áramszolgáltatók) közötti együttműködés, napjainkban földrész nagyságú kooperációs villamosenergia-

rendszerek üzemelnek szinkron kapcsolatban. 

A hazai villamosenergia-rendszer (VER) 1949-ben alakult. Az első nemzetközi távvezetéki kapcsolat 

Kisigmánd és Érsekújvár között 1952-ben jött létre. 1962-ben alakult meg a KGST országok Villamosenergia- 

Rendszereinek Egyesülése (KGST VERE), amellyel Magyarország 1993-ig működött együtt. 1992-ben négy 

ország, Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia áramszolgáltató vállalatai megalakították a 

CENTREL rendszeregyesülést, amely célul tűzte ki a csatlakozást a nyugat-európai UCTE (1999-ig, a 

piacnyitásig UCPTE) energiarendszerhez. Az UCPTE (Union for the Coordination of Production and 

Trasmission of Electricity) energiarendszert 1951-ben nyolc ország (Ausztria, Belgium, Franciaország, 

Németország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia és Svájc) áramszolgáltatói alapították, további négy ország 

(Görögország, Jugoszlávia, Spanyolország, Portugália) később csatlakozott. A CENTREL és az UCTE 

energiarendszerek között 1996-ban jött létre a párhuzamos üzem.  A magyar VER napjainkban (2011.) az 

ENTSO-E RG CE tagjaként üzemel. (ENTSO-E RG CE = Europian Network of Transmission system Operators 

for Electricity, Regional Gro up  Continental Europe) 
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1-2a. ábra: Villamosenergia-rendszerek Európában, 2010-ben 

 

1-2b. ábra: Villamosenergia-rendszerek teljesítményjellemzői (2009.) 
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1-3. ábra: Az európai 220-400-750 kV-os villamosenergia hálózat (2009.) 

3.      A magyarországi VER 

3.1. Névleges feszültségek 

Az 1-1. táblázat a magyar VER-ben alkalmazott névleges feszültségeket foglalja össze. Megfigyelhető, hogy 

növekvő feszültségek felé haladva egy előző Ui  szint vonali feszültsége közelíti a következő Ui+1 szint névleges 

fázisfeszültségének értékét, vagyis a növekedés szabályszerűsége 

 

Megjegyezzük, hogy régebben létezett 60 kV-os szabadvezetékes és 30 kV-os kábelhálózati feszültségszint is. 

1-1. táblázat: Névleges feszültségszintek Magyarországon 
 

Névleges vonali feszültség 

[kV] 

Névleges fázisfeszültség 

[kV] 

750 433 

400 231 
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220 127 

120 69,3 

35 20,2 

20 11,5 

10 5,77 

6 3,46 

0,4 0,231 

3.2.   Névleges egységteljesítmények 

A villamos energetikában használt berendezések névleges egységteljesítményeit közelítőleg mértani sor szerint 

alakították ki. A sor hányadosa a  és a névleges teljesítmények jellemzően ennek páros számú 

hatványai szerint, 10-zel, 100-zal, 1000-rel való szorzással adódnak: 

 

Az 1-2. táblázat példaként a háromfázisú erőátviteli transzformátorok névleges egységteljesítményeit 

tartalmazza. 

1-2. táblázat: Erőátviteli transzformátorok névleges teljesítményei 
 

Közép/kisfeszültségű 

transzformátor 

Nagy/középfeszültségű 

transzformátor 

Nagy/nagyfeszültségű 

transzformátor 

16 kVA, 160 kVA, 1600 kVA 16 MVA 160 MVA 

25 kVA, 250 kVA 25 MVA 250 MVA 

40 kVA, 400 kVA 40 MVA 
 

  
500 MVA 

63 kVA, 630 kVA 63 MVA 
 

100 kVA, 1000 kVA 
  

Megjegyezzük, hogy hasonló sort követnek az izzólámpák teljesítményei: 25, 40, 60, 75, 100, 150, 200 W, 

valamint a kisfeszültségű biztosítók névleges áramai: 6, 10, 16, 20, 25, 50, ... A. 

3.3.     Hálózati szerepkörök, feszültségszintek 

A hálózat gerince a nagyfeszültségű (NAF) hurkolt átviteli hálózat (régebben alaphálózat megnevezéssel) 

amelynek feszültségszintjei: 750 kV, 400 kV, 220 kV és kis részben 120 kV (1-3a. ábra). Az átviteli hálózatra 

kapcsolódnak a nagyteljesítményű erőművek, a határkeresztező vezetékek. A 400/120 és 220/120 

feszültségszintek közötti transzformátorok 120 kV-os oldali gyűjtősínje az átviteli hálózat és az elosztó hálózat 

közötti ún. átadási pont. 
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1-3a. ábra: Feszültségszintek és transzformációk a hazai VER-ben (750 kV - 120 kV) 

 

1-3b. ábra: Feszültségszintek és transzformációk a hazai VER-ben (120 kV - 0,4 kV) 

A 35, 20 és 10 kV-os középfeszültségű (KÖF) elosztó hálózat üzemszerűen sugaras kialakítású, a táppont és a 

fogadó pont között egy átviteli út van (1-3b. ábra). A 120 kV-os elosztóhálózat (régebben főelosztó hálózat 

megnevezéssel) sok esetben hurkolt kialakítású és üzemű, amelynek jelenleg (2011.) még fontos 

üzembiztonsági szerepe van. A 120 kV-os hálózat átadási pontokra értett körzetesítése és sugaras üzemmódja 

jelenleg (2011.) még nem általános. 

A KÖF elosztó hálózat fogadó pontjai a középfeszültségű elosztó hálózati gyűjtősínek, 

transzformátorállomások. Az azonos feszültségszinten sugarasan üzemelő vezetékeken az energiaellátás 

folyamatosságának és így a fogyasztók ellátása biztonságának növelésére bontási helyeket (összekapcsolási 

lehetőségeket) alakítanak ki, ezáltal a sugarasan ellátott körzetek nagysága változtatható. A 35 kV-os elosztó 

hálózati feszültségszintet már nem fejlesztik. A vidéki szabadvezetékes elosztóhálózat jellemző feszültségszintje 

20 kV, a városi kábelhálózatok zöme 10 kV névleges feszültségű. Külvárosokban 20 kV-os szabadvezetékes és 

kábelhálózatokat is alkalmaznak. A 6 kV-os szintet jellemzően nagy ipartelepek elosztóhálózatán alkalmazzák. 

A kisebb teljesítményű, illetve ipartelepi erőművek részben középfeszültségre kapcsolódnak. 
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A kisfeszültségű (KIF) elosztóhálózat 0,4 kV-os, sugarasan üzemel, de lehetséges az ún. lazán hurkolt 

megoldás, amelynél a sugaras vezetékeket biztosítón keresztül összekapcsolják, növelve a fogyasztók 

ellátásának biztonságát. Túláramok megjelenése esetén a hurkoltságot adó biztosító kiolvad, ezzel a 

kisfeszültségű hálózat sugarasodik. A kisfeszültségű elosztó hálózati transzformátorok a 20, 10 és 6 kV-os 

feszültségszintre kapcsolódnak. A 0,4 kV-os feszültségszinten jelentős betáplálás általában nincs. 

3.4.   A hazai VER fő jellemzői 

A hazai VER aktuális jellemzői, fő adatai megtalálhatók például a MAVIR honlapján (  www.MAVIR.hu  

/adatpublikáció vagy a /hasznos/kiadványok eléréssel). A következőkben a jelenlegi (2010-es, 2011-es) 

kiadványokból adunk válogatást. 

 

1-4. ábra:  A hazai VER 220-400-750 kV-os hálózata (2009.) 

 

1-5. ábra: Hazai nagyerőművek (BT>50 MW) 2010-ben 

http://www.mavir.hu/
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1-6. ábra: Hazai nagyerőművek teljesítménye és szabályozhatósága (2010.) 

1.   Villamosenergia-rendszer üzemi követelmények, rendszerállapotok 

4.    A villamosenergia-szolgáltatás alapfeladata, 
biztonság és minőség 

A villamosenergia-ellátás alapfeladata a fogyasztói igények kiszolgálása megbízhatóan rendelkezésre álló 

(biztonságos), a minőségi követelményeket kielégítő villamos energiával a termelési, szállítási és elosztási 

költségek minimumon tartása (a legkisebb, vagyis a szükséges és indokolható költség elvének érvényesítése) 

mellett (gazdaságosság, vagyis a legkisebb - a szükséges és indokolható - költség elvének érvényesítése). A 

biztonság, minőség és gazdaságosság követelményrendszerének együttes teljesítése kompromisszumokon 

alapuló feladat, ami a rendszerirányítás központi problémája. Alapvetően fontos a káros környezeti hatások 

elkerülése, megakadályozása, amelyet a minőségi követelmények közé sorolhatunk. 

Megbízható rendelkezésre álláson, azaz biztonságon azt értjük, hogy a villamos energia a vételezési pontokon 

elegendő mennyiségben és folyamatosan álljon rendelkezésre. A nagyfeszültségű hurkolt hálózat szempontjából 

a biztonság üzemzavartűrő képességként fogható fel. A biztonságos üzem feltétele, hogy teljesüljön az ún. (n-1) 

kritérium, azaz a rendszer valamely elemének meghibásodása, kiesése ne okozzon fogyasztói kiesést, nem 

kiszabályozható áram vagy feszültség határérték túllépést, illetve ne veszélyeztesse a többi berendezés 

biztonságos üzemét. Léteznek körzetek, ahol fokozott biztonságot követelnek meg az (n-2) kritérium 

teljesülésének előírásával. Az n a mindenkori tervezett és a követelményeket kielégítő rendszer elemszámát 

jelenti. 

A rendszer zavartűrő képességét, az adott üzemállapot stabilitását (esetenként a stabilitás megbomlását) a 

normál üzemet érő zavar jellege, mértéke, időtartama, stabilitási hatása alapján az UCTE Operational Handbook 

(OH) alábbiak szerint osztályozza: 
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2-1. ábra: Villamosenergia-rendszer üzemállapot- stabilitásának kategóriái 

A villamosenergia-ellátás minőségi jellemzői a frekvencia értéke, a feszültség effektív értéke és hullámalakja. 

A váltakozó áramú rendszerek frekvenciája az alapharmonikus feszültség másodpercenkénti szinusz-

periódusainak mérőszáma, meghatározása a T alapharmonikus periódusidő mérésén alapul, érteke definició 

szerint: f[Hz]=1/T[s]. Állandósult állapotban egy szinkronjáró villamosenergia-rendszerben mindenütt azonos a 

frekvencia, amelynek értékére igen szigorú előírások vonatkoznak. A frekvencia névleges értéke 50 Hz, a 

megengedhető eltérés 50 Hz±20 mHz a megfigyelési időtartam 100%-ában. A megfigyelési időtartam egy hétre 

vonatkozik, a 10 másodperces mérési időtartamok középértékének figyelembevételével. 

A feszültség a frekvenciával szemben lokális jellemző, effektív értéke az azonos feszültségszintű hálózatban is 

pontról pontra különbözik az átvitellel járó feszültségváltozás következményeként. A névleges értéktől való 

megengedett eltérés feszültségszintenként különböző lehet, ennek %-os mértéke lényegesen nagyobb, mint a 

frekvenciáé. 

2-1. táblázat: Magyarországon előírt feszültséghatárok NF hálózatra 
 

Hálózati feszültség Un (kV) Legkisebb (kV) Legnagyobb (kV) 

120 108 138 

120(*) 114 138 

220 189 244 

400 380 420 

750 697 787 

120 (*): NAF/120 kV-os transzformátor 120 kV-os feszültségű oldala, ún. átadási pontok 

Normál üzemi körülmények esetén a feszültség értékét az egyhetes megfigyelési időtartam 100%-ában a 10 

perces átlag effektív értékek figyelembevételével az előírt feszültségtartományban kell tartani. 

A feszültség effektív értékének tűrésmezőben tartása mellett lényeges, hogy ne legyenek gyors 

feszültségingadozások és a hullámalak közelítse az ideális alapharmonikus (50 Hz) szinuszgörbét. A feszültség 

kimaradásainak (üzemzavarok, tervszerű kikapcsolások), valamint a vezetett feszültségzavarok 

(felharmonikusok és közbenső harmonikusok, villogás/flicker, a feszültség gyors változásai, feszültség 

aszimmetria) megengedhető mértékére szigorú előírások vonatkoznak. 
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Az energiaellátás elvi költségminimumát a termelés, szállítás, elosztás összköltségének minimuma adja. 

A  nyitott villamosenergia-piaci rendszerben az ún. rendszerszintű  költség optimum már nehezen értelmezhető, 

A rendszerirányítást a legkisebb költség elvének megfelelően kell végezni. 

5.   Rendszerállapotok 

A villamosenergia-rendszer üzemére normál, állandósultnak mondott állapotban is a folyamatos, általában lassú 

változás a jellemző (pl.: fogyasztók ki/be kapcsolódnak, a fogyasztói igény a napszakokkal folyamatosan 

változik), amelyet a termelt teljesítmény változtatásával kell kielégíteni). A tervezett kapcsolások, hálózati 

hibák, azok védelmi hárítása, a termelő oldali kiesések a villamosenergia-rendszerben átmeneti folyamatokat 

váltanak ki, és ezek lezajlásával kerül a rendszer az új egyensúlyi állapotába. 

Az átmeneti folyamatok, beavatkozások, szabályozások időbeliségének nagyságrendi érzékeltetésére az alábbi 

értékek adhatók meg: 

2-2. táblázat: Átmeneti folyamatok, működések és szabályozások jellemző időtartománya 
 

Átmeneti folyamat Időtartomány Működés, szabályozás Időtartomány 

Elektromágneses 

tranziensek 
1 μs-10 ms Zárlatvédelmi működés 50 ms-2 s 

Elektromechanikai 

lengések 
10 ms-15 s Primer turbinaszabályozás 100 ms-30 s 

Gyors frekvenciaváltozás 20 ms-30 s Szekunder P-f szabályozás 1 p-5 p 

A gyors folyamatokra a helyi, előre beállított védelmek, automatikák, szabályozók reagálnak. Az irányító 

személyzet a rendszer normál állapotában a tendencia jellegű, perces nagyságrendű folyamatokat kezeli, 

üzemzavar esetén a szükséges teendők meghatározása, a végrehajtás gyorsasága a diszpécserek 

helyzetfelismerésén múlik. 

Az operatív üzemirányítás konkrét feladatai az irányított rendszer pillanatnyi üzemállapotától függnek. A 

biztonság, minőség és gazdaságosság szempontjából megkülönböztethetők normál, veszélyeztetett, veszélyes 

(üzemzavaros), illetve visszatérítéses rendszerállapotok (2-1. ábra). 
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2-2. ábra: Rendszerállapotok, átmenetek 

5.1. Normál üzemállapot (normal state) 

Normál üzemállapotban teljesíthetők a biztonsági, minőségi és optimum követelmények, teljesül az (n-1) 

kritérium, a frekvencia és a feszültség az irányított hálózat minden pontján megfelelő (nincs határérték-túllépés) 

és a termelés, szállítás, elosztás minimális költséggel, illetve veszteséggel valósul meg. 

5.2. Veszélyeztetett állapot (alert state) 

Az energiarendszer akkor kerül veszélyeztetett állapotba, ha valamely berendezés meghibásodása, kiesése 

következtében a biztonság lecsökken, vagyis az (n-1) kritérium nem teljesül, (valamely további kiesés veszélyes 

állapotot eredményezhet), de még nem következtek be határérték túllépések. Az üzemeltetési költségek 

általában nem minimálisak, vagyis az üzem gazdaságossága az optimumból elmozdul. Az operatív 

üzemirányítás szemszögéből nagyon fontos, ugyanakkor nem egyszerű feladat, a veszélyeztetett állapot 

felismerése, mivel az üzemeltetőkhöz nem érkeznek egyértelmű jelzések határérték túllépésekről, 

túlterhelődésekről. A veszélyeztetett állapot felismerése történhet előre számított és adatbázisban tárolt 

eseménysorozatoknak a valósidejű állapottal történő összevetésével, és/vagy valósidejű biztonsági analízis 

segítségével. A normál állapotba való visszatérítés megtervezése és a szükséges intézkedések minél gyorsabb 

végrehajtása az operatív rendszerirányítás feladata. Ha a visszatérítés rövid időn belül nem oldható meg, vagy 

adott beavatkozás nem vezet el a normál állapothoz, vagyis a rendszerállapot minősítése veszélyeztetett marad, 

preventív intézkedésekkel kell a veszélyes rendszerállapot kialakulásának valószínűségét csökkenteni. 

5.3. Veszélyes állapot (emergency state) 

A veszélyes rendszerállapotra az jellemző, hogy nem teljesíthetők a biztonsági, minőségi és gazdaságossági 

követelmények. Határérték túllépések, túlterhelődések jelentkeznek. Súlyos üzemzavarok során a rendszer 

szinkron üzeme megszűnhet, ami szigetekre való szétkapcsolódást, végső esetben teljes üzemszünetet (black 

out) okozhat. 

5.4. Visszatérítéses állapot (restoriation) 

A veszélyes (üzemzavaros) állapot megszüntetéséhez, tehát a rendszer visszatérítéséhez a normál (vagy a 

veszélyeztetett), állapotba, az irányító személyzet gyors, határozott és jól megalapozott intézkedései 

szükségesek. Amennyiben a visszatérítés rövid időn belül nem oldható meg (a beavatkozások nem vezetnek az 

állapot minősítésének megváltozásához), az üzemzavar kiterjedését megakadályozó korrekciós intézkedéseket 

kell végrehajtani. A visszatérítő, preventív, illetve korrekciós intézkedések megtételéhez elengedhetetlen a 

rendszer állapotát tükröző pontos információk folyamatos rendelkezésre állása. 
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2. fejezet -        A teljesítmények 
egyensúlya, az üzemeltetés 
alapfeladatai 

Egy váltakozó áramú villamosenergia-rendszer villamos üzemét alapvetően az határozza meg, hogy a villamos 

energia nem tárolható váltakozó áram formájában. A termelés tehát nem lehet tetszőleges, hanem a pillanatnyi 

fogyasztói igényhez kell alkalmazkodnia. A villamos erőátvitelnek ez a sajátossága általános érvényű, így 

független attól, hogy egyetlen generátor vagy hálózaton keresztül összekapcsolt erőművek sokasága látja el a 

hálózatra csatlakozó és onnan vételező villamos fogyasztókat. 

A névleges frekvencia és névleges feszültség tartására törekvő szabályozásnak, a villamosenergia-rendszer 

biztonságos és gazdaságos üzemének számos összetevője van. 

A fogyasztói teljesítményigény pillanatról pillanatra változik. A fogyasztók a szükségleteiknek, illetve az 

előzetes szerződéseknek megfelelően a saját berendezéseiket ki- vagy bekapcsolják, illetve az üzemelő 

berendezéseik terhelését megváltoztatják. Normál üzemben a fogyasztói területekre és a rendszer egészére 

vonatkozóan a véletlenszerű ingadozások a nagyszámú fogyasztó következtében kiegyenlítődnek, illetve az 

összfogyasztás viszonylag lassú, előre jól becsülhető változásában jutnak érvényre. A pillanatnyi összes 

fogyasztói hatásos PF és meddő QF villamos teljesítmény igény a rendszerből vételezett egyedi P fj  hatásos, 

illetve Q fj meddőteljesítmények összegzésével adható meg: 

 

1.        A hatásos teljesítmény és a frekvencia 
kapcsolatának energetikája 

A villamos erőátvitel alapvető célja a hatásos („wattos”) teljesítmény szállítása a fogyasztókhoz. Legsajátosabb 

jellemzője a frekvencia (f), amely az általában lassan változó és állandósult állapotok sorozatának tekinthető 

normál üzemben a rendszer minden pontján azonos. A következőkben a frekvencia és a hatásos teljesítmény 

kapcsolatának energetikai háttárét elemezzük, állandósult és átmeneti állapotokra egyaránt. 

Az egyes generátorok gépkapcson kiadott Pgi villamos teljesítményét összegezve megkapjuk a szinkronjáró 

rendszer összes betáplált PG villamos teljesítményét: 

 

Az erőművek üzemben tartása ún. háziüzemi fogyasztással jár (ez a generátorkapcsokon kiadott teljesítménynek 

átlagosan 6-8%-a) és ezt a továbbiakban az egyszerűség érdekében a PF összfogyasztás részének tekintjük. A 

forrásoldalon a generátorkapcsokon kiadott PG és a teljesítményszállítás hálózati veszteségeit leíró P v 

teljesítményekkel (amely P v átlagosan a PG 10-12%-a) a rendszer minden pillanatban érvényes villamos 

teljesítményegyensúlyát az energiamegmaradás elvének megfelelően a mindenkori pillanatnyi egyensúlyban a 

 

(3-1) 

összefüggés fejezi ki és ez átmeneti (tranziens) állapotban, változó frekvencia esetén is érvényes. 

A generátorok forgórészét forgásban tartó Pm mechanikai teljesítmény például gőzturbina esetében - a 

veszteséget elhanyagolva - azonos a turbinát meghajtó gőztömeg-áram és a gőznyomás szorzatával, az ún. 

gőzteljesítménnyel. Forgó mozgásnál a teljesítmény a forgató nyomaték és a fordulatszám szorzataként adható 

meg, ezért állandó gőzteljesítmény (illetve állandó Pm) kisebb fordulatszámon nagyobb forgató nyomatékot fejt 

ki.  Egy gépegység névleges n [1/perc] fordulatszáma, a forgórészen a p póluspárok száma és az f n  [Hz=1/s] 

hálózati szinkronfrekvencia között az fn=(p·n)/60 összefüggés adja meg a kapcsolatot. A hengeres forgórészű 

(p=1) ún. turbógenerátorok fordulatszáma 50 Hz-es rendszerben ennek megfelelően n=3000/perc. 
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Ha a generátorok fordulatszáma és így a hálózati frekvencia nem változik, vagy csak elhanyagolhatóan kis 

mértékben ingadozik (vagyis df/dt≈0), akkor minden egyes generátorra vonatkozóan - a generátor állórész 

veszteségét elhanyagolva - igaz, hogy a turbina leadott P mi mechanikai teljesítménye (amely a tengelyt 

forgásban tartja) és a generátorkapcson kiadott P gi villamos teljesítmény (amely a tengely forgását fékezi) 

azonos, vagyis: df/dt=0 esetén P gi=P mi. 

A turbinák leadott Pmi teljesítményét összegezve a rendszer teljes (energetikai hátterű) termelését a PM=ΣPmi 

módon adhatjuk meg. Állandósult állapotban tehát PG=PM és így a rendszer energetikai egyensúlyát a statikus 

egyensúlyban a 

 

(3-2) 

összefüggés jellemzi. 

A rendszer üzemében a fogyasztásé a meghatározó szerep és a termelésnek követnie kell a mindenkori 

fogyasztói igényt. Ahhoz, hogy a (3-1) szerinti villamos teljesítmény-egyensúly a névleges, vagy ettől csak kis 

mértékben eltérő frekvencián valósuljon meg, az erőművek teljesítményét állandóan szabályozni kell. Ez az 

üzemeltetés egyik legfontosabb feladata. A (3-1) és a (3-2) egybevetéséből világosan látszik, hogy a 

szabályozásnak a PM (illetve az egyes Pmi) teljesítmény megváltoztatását kell eredményeznie. Változó PF, de 

állandó PM esetén a rendszer (3-2) szerinti statikus energetikai egyensúlya megbomlik, a frekvencia 

megváltozik. 

Változó fordulatszámon (illetve frekvencián) egyetlen turbina-generátor egység teljesítmény-egyenlege a 

 

(3-3a) 

szerint írható fel, ahol dWki/dt a forgó tömeg kinetikus energiájának a változása. A meghajtó mechanikai és a 

fékező villamos teljesítmények eltérése a forgó tömegek lassulását (vagy gyorsulását) eredményezi és az így 

felszabaduló kinetikus energia alakul át villamos teljesítménnyé (illetve a mechanikai teljesítménytöbblet 

kinetikus energiává) ami a fordulatszám és így a villamos frekvencia csökkenését (illetve növekedését) 

eredményezi. A (3-3a) egyenletben 

 

írható, ahol Θi az i jelű turbina-generátor egység forgó tömegének a tehetetlenségi nyomatéka és ωi a gépegység 

pillanatnyi fordulatszámának megfelelő egyenértékű villamos körfrekvencia. Az ωi körfrekvenciára vonatkozó 

Mi perdületet a Θi ismeretében az Mi=ωiΘi szerint fejezhetjük ki. Ezek alapján a (3-3a) más formában: 

 

(3-3 b ) 

Megjegyezzük, hogy egy n 1<n 0 vagy n 1>n 0 (f n=50 Hz esetén n 0=3000/perc) névleges fordulatszámú 

gépegység Θ1 tehetetlenségi nyomatéka - a névleges kinetikus energia  

változatlanságának elve alapján - a  szerint számítandó át a (3-3b) egyenlethez az 50 Hz névleges 

frekvenciájú hálózat esetén szükséges n 0=3000/perc fordulatszámra. Egy S n  névleges teljesítményű generátor 

esetén a turbina-generátor egység Θn forgó tömegét a H [sec] ún. inercia állandóval is szokás jellemezni, 

amelyet a névleges fordulatszámhoz tartozó kinetikus energia alapján az 

 

definiciós képlet szerint értelmezünk. Az Mi=ωiΘi perdületet megadhatjuk a H inerciaállandóval: 
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A rendszer összes gépegységére felírható  a (3-3b) szerinti egyenlet és ezek összegzésével a 

 

alapján - a (3-1) egyenletet is felhasználva - megkapjuk a rendszer egészére vonatkozó dinamikai energetikai 

egyensúlyt kifejező összefüggést: 

 

(3-4) 

A (3-4) összefüggésben a rendszer egészére utaló R indexszel 

 

(3-5) 

a rendszer forrásoldali összperdülete, 

 

(3-6) 

a rendszer (fiktív) villamos szinkron körfrekvenciája. 

Ha a Pv átviteli veszteséget a PF rendszerfogyasztás részének tekintjük, akkor a (3-4) egyenlet a szinkronjáró 

rendszer ún. egypontú (hálózat nélküli) energetikai modelljét adja meg. Az ω R  addig változik, amíg a PM=PF 

állapot nem állandósul, vagyis a PM szabályozásával, és/vagy a PF befolyásolásával (illetve változásával) a 

statikus egyensúlyi állapot be nem következik. Az átlagos rendszerfrekvenciát, amelyet az f R=ω R/2π alapján 

határozhatunk meg, úgy kell értelmeznünk, hogy átmeneti állapotokban a rendszer egyes pontjain mérhető 

frekvencia ezen átlagérték körül (viszonylag kis amplitúdójú harmonikus jellegű lengésekkel) ingadozik és az új 

állandósult állapot elérésekor erre simul rá, mert állandósult állapotban a rendszer minden pontján f=f R. 

A dinamikai rendszeregyensúly (3-4) összefüggése alapján beláthatjuk, hogy jelentős PM forráshiány, vagy 

elégtelen Pmi, illetve PM szabályozás esetén az f R  frekvencia meg nem engedhető mértékben lecsökkenhet, és 

a további csökkenés végső esetben csak a PF fogyasztói igény nem kívánatos korlátozásával akadályozható 

meg. A teljesítmény-frekvencia viszonyok vázlatos elemzése alapján is kijelenthetjük, hogy a frekvencia 

alakulása alapvetően energetikai kérdés és ezt a teljesítményt forgalmazó hálózat csak gyakorlatilag 

elhanyagolható mértékben, a Pv összes veszteség megváltozása esetén befolyásolja. Megjegyezzük, hogy a (3-

2) szerinti statikus, illetve a (3-4) szerinti dinamikus egyensúly alapján kialakuló frekvenciát a PF, (illetve az 

egyes Pfj-k) frekvencia- és feszültségfüggése is befolyásolja, amelyre a későbbiekben majd visszatérünk. 

2.        A meddőteljesítmény, a feszültség és a hálózat 
kapcsolata 

A fogyasztói berendezések többsége a működéséhez nemcsak hatásos, hanem induktív meddőteljesítményt is 

igényel, illetve vesz fel a hálózatból, amit szintén elő kell állítani és a fogyasztóhoz eljuttatni. A 

meddőteljesítmény forrásai a túlgerjesztett erőművi generátorok, a statikus (ún. fázisjavító) kondenzátortelepek, 

a távvezetékek természetes kapacitása és esetenként a fogyasztói (túlgerjesztett) szinkron motorok. 

Meddőteljesítmény fogyasztóként hatnak a hálózat egyes pontjain a feszültség csökkentése érdekében 

bekapcsolt söntfojtók. A teljesítményszállítás a távvezetékek és a transzformátorok soros induktív reaktanciáin 

(XI 2  formában kifejezhető) meddőteljesítmény-veszteséget okoz, a feszültségre kapcsolt transzformátorok 

gerjesztési meddőteljesítményt vesznek fel. A meddőteljesítmény-szállítás növeli az áramerősséget, növekszik 

az RI 2  veszteség és az induktív reaktanciájú soros ágakon a feszültségesés, ezért a meddőteljesítmény-

áramlásokat minimálni kell. 
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A feszültség és a meddőteljesítmény egymással szoros kapcsolatban áll és egymásra hat. A feszültségkülönbség 

meddőteljesítmény-áramlást eredményez, másrészt a feszültség emelése a meddőteljesítmény-betáplálás 

növekedését igényli (illetve a meddőteljesítmény-betáplálás növelése emeli a feszültséget). 

Az egyedi fogyasztók Pfj és Qfj teljesítményigényét névleges frekvencián és a csatlakozási ponton a névleges 

(vagy attól csak kis mértékben eltérő) Ufj feszültségen kell kielégíteni. A feszültség alakulása nem olyan 

rendszerszintű jellemzője a villamosenergia-szolgáltatásnak, mint a frekvencia, mert a feszültség a rendszer 

egyes pontjain a névleges értéktől különböző mértékben térhet el, az adott hálózati körülmények és a fogyasztói 

teljesítményigény változásainak függvényében. Lehetséges például, hogy adott időpontban a rendszer egyes 

körzeteiben a névlegesnél nagyobb, másutt a névlegesnél kisebb a feszültség. 

A generátorkapcsokon kiadott Qgi és az egyedi fogyasztók által felvett Qfj valamint a helyi meddőforrásokban 

(kondenzátorokban) előállított Qck meddőteljesítmények külön-külön összegezhetők: 

 

A hálózati meddőviszonyokat nagy mértékben befolyásolja a forgalmazott hatásos teljesítmény, illetve az egyes 

Pt természetes teljesítményű vezetékek tényleges terhelődése: a P<Pt áramlás esetében az adott vezeték 

"meddőteljesítmény termelőként", míg P>Pt esetben "meddőteljesítmény fogyasztóként" hat a rendszer, illetve 

közvetlenül az adott feszültségszint meddőteljesítmény-mérlegére. A szállított hatásos teljesítmények nagysága 

tehát visszahat a generátorok Qgi betáplálására, illetve a szükséges (vagy megengedhető) forrásfeszültségére. 

Képezhetjük a teljes hálózat (távvezetékek, transzformátorok, söntfojtók) eredő QH meddőteljesítmény-

egyenlegét, mint a teljesítmény-szállító hálózat által "elfogyasztott", illetve "megtermelt" meddőteljesítmények 

különbségét. Ezek alapján a szinkronjáró rendszer egészére vonatkozó meddőteljesítmény-egyensúlyt az alábbi 

alakban adhatjuk meg: 

 

(3-7) 

Ez az egyensúly fizikai törvény, tehát mindig megvalósul, de az korántsem mindegy, hogy ez milyen 

feszültségek mellett jön létre és az egyes generátorok milyen Qgi betáplálással (vagy nyeléssel) üzemelnek. 

A feszültségtartás együttesen hálózatméretezési, feszültségszabályozási és meddőteljesítmény-kompenzációs 

feladat, elektrotechnikai szemszögből alapvetően áramköri kérdés. A feszültség a forrásoldalon a generátorok 

kapocsfeszültségének (gerjesztésének) szabályozásával, a hálózati oldalon a transzformátorok áttételének 

(fokozatállásának) változtatásával, a statikus meddőteljesítmény-források (kondenzátortelepek) vagy nyelők 

(söntfojtók) ki- vagy bekapcsolásával - korszerű eszközök esetén folyamatos állításával - befolyásolható. A 

rendszer feszültségviszonyait "megalapozó" forrásfeszültségeket az erőművi generátorok adják, a 

transzformátorokkal feszültségszint-váltás, illetve korrekció végezhető, a statikus elemek csak feszültség alá 

helyezve módosítják a meddőáramlásokat és a feszültséget. Ahhoz, hogy a (3.7) rendszerszintű 

meddőteljesítmény-egyensúly a hálózat minden pontján a névlegeshez közeli feszültség kialakulásával járjon 

együtt, folyamatos feszültség-meddőteljesítmény szabályozásra van szükség (az előbbiekben említett eszközök, 

lehetőségek révén). A teljesítmény-frekvencia (P-f) szabályozás mellett a feszültség- meddőteljesítmény (U-Q) 

szabályozás az üzemeltetés másik fontos feladata. Törekedni kell arra, hogy a rendszer egyes részeiben, hálózati 

körzeteiben is meddőteljesítmény-egyensúlyhoz közeli állapot alakuljon ki, mert ez csökkenti a veszteségeket és 

a szükséges "szabályozási munkát". Jól méretezett átviteli (és elosztó) hálózatok esetén a szabályozás és a 

meddőteljesítmény-kompenzáció feszültségszintenként, területi megosztásban és egymással összehangolható 

módon végezhető el. Megjegyezzük, hogy a feszültségviszonyokat a fogyasztói teljesítmények 

feszültségfüggése is befolyásolja, amelyre még visszatérünk. 

A sok erőműből és fogyasztóból álló rendszer fizikai egységét a több feszültségszintet átfogó hálózat teremti 

meg. A hálózati alakzatok szükség szerinti változtatása, hurok képzése vagy bontása, bontási pont áthelyezése, 

transzformátorok párhuzamos kapcsolása vagy a párhuzamos üzem megszüntetése, gyűjtősínek vezetékeinek 

átcsoportosítása képezik a hálózati üzemvitel legfontosabb végrehajtási eszközeit. 
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3. fejezet -                A fogyasztói 
teljesítményigény változásai 

Belátható, hogy az egyes tényleges fogyasztói berendezések teljesítményfelvétele nem kezelhető külön-külön a 

magasabb szintű tervezés és üzemeltetés folyamán, hanem csak egy fogyasztói terület, ellátási körzet összevont 

igényét lehet (illetve kell) figyelembe venni a fölérendelt elosztó vagy átviteli hálózat tervezésekor, 

üzemeltetésekor. Fogyasztói körzetet képez például egy 0,4 kV-os szekunder feszültségű transzformátor által 

ellátott kisfeszültségű fogyasztók összessége, vagy magasabb szintre, egy 120kV/KÖF transzformátorállomásra 

vonatkoztatva, az állomásból táplált középfeszültségű vezetékek és az ezekre csatlakozó összes KÖF/0,4 kV-os 

transzformátorkörzetek együttese. Ilyen módon értelmezhető, illetve végezhető el a fogyasztói igények 

összesítése a rendszer egészére. 

1.        A fogyasztói terhelés időbeni változása 

Jellemző fogyasztói típusok összességének napi terhelésváltozását szemlélteti a 4-1. ábra. A rendszer 

fogyasztói-összigényének időbeni (óra, nap, hét, hónap, év) tendenciaszerű változása előre becsülhető (rövid 

távra nagyobb biztonsággal). Ez az alapja a tervezésnek, a terhelési menetrend készítésének, és ezáltal előre 

meghatározható (illetve becsülhető) az üzemben tartandó szükséges erőművi teljesítőképesség. 

 

4-1. ábra: Fogyasztói típusok jellemző napi terhelésváltozása 

A napi terhelési menetrend órás bontásban tartalmazza a várható fogyasztói teljesítményigényt. A nyári és téli, 

ezen belül a munkanapi, illetve munkaszüneti napi menetrendek adatszerűen eltérőek. A 4-2a., 4-2b. és és 4-2c. 

ábrák a magyar villamosenergia-rendszerre vonatkozóan mutatnak múltbeli tényadatokat. A napi terhelés 

változására jellemző, hogy viszonylag rövid időtartamú a napi legnagyobb, illetve legkisebb igény, amit csúcs-, 

illetve völgyterhelésnek (és időszaknak) szokás nevezni. Ennek ismerete, illetve előre becslése, a rendszer 

üzemének szempontjából alapvetően fontos, mert megadja azt a teljesítménytartományt, amit az erőművi 

gépegységek szabályozásával, indításával, leállításával "át kell fogni" a terhelésváltozás során, továbbá a 

csúcsterhelés megadja azt a legnagyobb "igénybevételt", amit a rendszernek el kell viselnie. 

A napi terhelések maximuma, illetve minimuma adja meg az adott hét, hónap és az adott év legnagyobb, illetve 

legkisebb terhelését. A hazai VER-ben a nyári munkaszüneti (hajnali) minimum és jelenleg a téli munkanapi 

maximum a VER két szélső terhelési állapota. Az évi csúcsok változása (trendje), illetve az évek azonos 

időszakában fellépő csúcsterhelések alakulása, az adott ország villamos energia igényének a jellemzője és ezek 

előre becslésén alapul a távlati tervezés. A 4-2.–4-5. ábrák a magyar VER fogyasztói terhelésének jellemzőit 

szemléltetik. 
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4-1. ábra: Fogyasztói típusok jellemző napi terhelésváltozása 

 

4-2. ábra: A magyar VER nyári és téli  munkanapi bruttó* terhelésváltozása MW-ban (2010.) 

* Bruttó terhelés = Rendszerterhelés =felhasználás+erőmű önfogyasztás+hálózati veszteség 

                                                                    = Gépkapcson kiadott + (import - export) 
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4-3. ábra: A magyar VER heti legnagyobb terhelései MW-ban(2008, 2009, 2010) 

 

4-4. ábra: A magyar VER éves csúcsterhelései MW-ban (1976-2010) 

 

4-5. ábra: A magyar VER összes villamosenergia-felhasználása (felső görbe) és összes erőművi termelése TWh-

ban (1975-2010) 

A teljesítményigény napon (éven) belüli változását jól jellemzi a napi (éves) legnagyob teljesítmény - a napi 

csúcs (éves csúcs) - és a napi (éves) felhasznált villamos energia alapján képzett ún. csúcskihasználási óraszám: 

 

A szabályozás és tartalékolás szempontjából legkedvezőbb, tökéletesen egyenletes (a nap, illetve az év során 

nem változó) teljesítményigény elvi esetében a csúcskihasználási óraszám az elvi maximum szerinti érték, 

vagyis ekkor (Tcs nap)max=24 óra, (Tcs év)max=8760 óra. Az adott rendszer szempontjából az elvi maximumhoz 

közelálló Tcs érték a kedvező. 

Példaként: a 2009. év folyamán a legnagyobb terhelési napon (január 13-án) a napi bruttó csúcsterhelési érték Pcs 

nap=6380 MW (ebben az import szaldó 1174 MW), a napi energia felhasználás Wnap=136,84 GWh (ebben az 

import szaldó 14,45 GWh) és ezekkel az adott napra a napi csúcskihasználi óraszám Tcs nap=21,45 óra, ami 

89,37%-a a napi 24 órának. 
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2.        A fogyasztói terhelés statikus feszültség- és 
frekvenciaérzékenysége 

Az egyes fogyasztók által felvett, adott időpontra vonatkozó hatásos és meddő teljesítmény, csak változatlan 

feszültség és frekvencia esetén marad állandó. Például a frekvencia kis növekedésének hatására a motorok 

valamivel gyorsabban forognak és így állandó nyomaték esetén nagyobb teljesítményt fejtenek ki, vagy az 

ellenállás jellegű fogyasztók teljesítménye a feszültséggel négyzetes arányban változik. Egyszerű esetként 

tekintsünk egy párhuzamos R - L elemből álló fiktív fogyasztót, és legyen az U 0  feszültségen és f 0  frekvencián 

felvett teljesítménye P 0, illetve Q 0, az U és f értékekhez pedig tartozzon P, illetve Q. Ezekkel: 

 

 

Ezt rendezve írhatjuk, hogy a felvett példára vonatkozóan: 

 

Általános esetre hatványkitevős alakban a 

 

írható, a k pu, k qu és a k pf, k qf , ún. feszültség- és frekvenciaérzékenységi tényezők bevezetésével. 

Kis ΔU=U-U 0, illetve Δf=f-f 0  megváltozásra, a hatványkitevős alak sorfejtésével, általánosított formában 

 

(4-1a) 

 

(4-1b) 

képletekkel adható meg a fogyasztói teljesítményigény, illetve annak ΔP=P-Po és ΔQ=Q- Qo megváltozása. A k 

érzékenységi tényezők, rendre a Δf=0, illetve a ΔU=0 esethez, a (4-1) alapján a változások arányaiként 

értelmezhetők: 

 

(4-2a) 

 

(4-2b) 
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4-6. ábra: Egy átlagos fogyasztói terület terhelésének feszültség- és frekvenciaérzékenysége 

Átlagos fogyasztói területhez közelítőleg a k pu=1 és k pf=1 rendelhető, vagyis 1% feszültség-, vagy 

frekvenciaváltozás ugyancsak 1% ΔP teljesítményváltozást eredményez. A Q meddőteljesítményre, a vasmagos, 

telítődő induktivitások és a kondenzátoros meddőkompenzáció együttes hatásaként, a k qu= 3-8, és a k qf<0 

értékek a jellemzőek. A ve-ben 1-1 (névleges) munkapont környezetében jellemző változásokat a 4-6. ábra 

érzékelteti. 

Az adott időpontban vételezett fogyasztói teljesítmény feszültség- és frekvenciaérzékenysége "munkapont-őrző" 

jellegű, az U és f változások ellen hat, illetve azokat mérsékeli, ezért a rendszer működésére stabilizáló hatást 

gyakorol (például csökkenő frekvencia esetén a felvett P is kisebb lesz, ezáltal csökken a változást okozó 

teljesítményhiány). Az U és f függés a rendszerben P-Q-U-f keresztkapcsolatokat hoz létre (például: az f 

csökkenése a Q felvételt növeli, ezért az U csökken, ami a P felvételt is csökkenti és ez kedvezően hat vissza az 

f -re). 

Változatlan frekvencián a 

        kpu=0 és kqu=0        az állandó teljesítményű, 

        kpu=1 és kqu=1        az állandó áramú, 

        kpu=2 és kqu=2        az állandó impedanciájú 

fogyasztói típust írja le. 

Ezekre a fenti k pu alaptípusokra a hatásos teljesítmény feszültség szerinti alakulását a 4-7. ábra szemlélteti. 

 

4-7. ábra: Fogyasztói alaptípusok hatásos teljesítménye a feszültség függvényében 

2.1. Fogyasztói csoport eredő érzékenységi tényezője 

A különböző k tényezőjű fogyasztói terhelések az összes terhelés és az eredő megváltozás azonosságának elvén, 

a szuperpozició alapján vonhatók össze. Például a P0i  és a k pui hatásos teljesítmény jellemzők eredőjére 

vonatkozóan a 

 

alapján az eredő P 0 terheléshez P 0=ΣP 0i  és az eredő kp u érzékenységi tényező: 
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(4-3) 

Összetett, több fogyasztóból álló fogyasztói csoport feszültségfüggése egyenértékűen leírható például a hatásos 

teljesítmény vonatkozásában a k pu=0 állandó teljesítményű, a k pu=1 állandó áramú és a k pu=2 állandó ellenállású 

érzékenység szerinti fogyasztói részarány megválasztásával is: 

 

(4-4) 

amelyben rendre A a k pu=0, B a k pu=1, C a k pu=2 tényezőjű fogyasztói részarány, és A+B+C=1. 

2.2. A kompenzáció hatása a meddőteljesítmény 
feszültségfüggésére 

A fogyasztói területek induktív meddőigénye a feszültség függvényében nagyobb mértékben változik, mint a 

kondenzátortelepek által előállított meddőteljesítmény (ami négyzetesen változó), és ez a söntkapacitás 

feszültségnövelő hatása miatt csökkenti a meddőteljesítmény-kompenzáció "várt" mértékét. Legyen egy fiktív 

fogyasztó mágnesesen telítődő L induktivitású és kapcsoljunk vele párhuzamosan C  kapacitást. Az eredő Q 

meddőteljesítmény-felvételt U feszültség esetén a 

 

és 

 

szerint kapjuk meg, ahol k quL>2, mert növekvő feszültség esetén a telítődés miatt az L csökken. 

Az eredő k qu tényezőt a (4-3) alkalmazásával és a Q 0=Q L0-Q C0  jelöléssel a 

 

adja meg, ahol K 0=Q C0 /Q L0  a meddőkompenzáltság mértéke az Uo feszültségen. 

Látható, hogy a Q C0  és így a K 0=Q C0 /Q L0  növelésekor csökkenni fog az eredő Qo=Q L0-Q C0  meddőigény, de 

erőteljesen növekszik a feszültségérzékenység (például K 0=0,5 és k quL=3 esetén az eredőre k qu=4 adódik, a K 

0=0,8 -nál már k qu=7 az eredő). Az U>U 0  esetben K<K 0 lesz az eredmény. 

A példaként választott egyszerű eset is szemlélteti, hogy a fogyasztói ΔQ/ΔU érzékenység általában nem 

elhanyagolható tényező a Q-U viszonyok alakulásában. 

2.3. A hatásos teljesítmény frekvenciafüggésének szerepe a 
teljesítményegyensúlyban 

A hatásos teljesítmény ΔP/Δf statikus frekvenciaérzékenységének esetenként a teljesítményegyensúly 

kialakulásában lehet fontos szerepe. Példaként vegyünk egy P F0=100 000 MW-os rendszert, amely az f 0=50 Hz 

frekvencián üzemel. Tegyük fel, hogy a fogyasztói összigény 0,1%-al, vagyis ΔP F0=100 MW-al megnő, de a 

forrásoldalon ezt nem követi a P M0 mechanikai teljesítmény szabályozása (vagyis ΔP M0=0). A statikus 

teljesítményegyensúly felborult és a frekvencia csökkenését csak a fogyasztói igény frekvenciafüggése tudja 

megállítani, illetve csak ez fogja meghatározni az f állandósult értékét. Az új f  frekvenciához tehát az egyensúlyi 

feltétel, a P v0 veszteség megváltozását elhanyagolva, a 
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szerint adható meg. A Δf=f-f 0 frekvenciaváltozás a (4-1a) alkalmazásával, feltételezve a feszültség állandóságát 

(ΔU=0 minden egyes fogyasztói csomóponton) a 

 

egyenletekből fejezhető ki: 

 

(4 -5) 

ahol k pf  a P’F0 rendszer-összfogyasztás eredő frekvenciaérzékenységi tényezője. 

Legyen k pf=1, és így a felvett adatokkal Δf=-49,95 mHz, közelítőleg 0,1%-os csökkenés adódik. 

A rendszer „nagysága" jelentősen befolyásolja a „kiszabályozatlan" teljesítményhiány okozta 

frekvenciaváltozást. A példához egy P F0=6000 MW-os, „egyedül járó" kis rendszert és ugyancsak ΔP F0=100 

MW-ot felvéve, Δf=-0,82 Hz adódna, ami már tartósan nem engedhető meg. Belátható, hogy állandó P F0, de ΔP 

M0=-100 MW (forrásoldali kiesés) esetén is hasonló eredményeket kapnánk, ha nem történik szabályozás. 

Az adott rendszerre jellemző, MW/Hz-ben értelmezett ún. fogyasztói frekvenciatényező a mindenkori P F0  

ismeretében a (4-2a) alapján adható meg: 

 

(4 -6) 

vagy másként írva, egy rendszerszintű Δf változás hatására a fogyasztói igény megváltozása 

 

(4-7) 

szerint fejezhető ki. 

1.        A teljesítmény- és frekvenciaszabályozás elvi alapjai 

A rendszer egészére vonatkozóan a forrásoldali (erőművi) P-f szabályozás célja az, hogy a frekvencia a névleges 

érték legyen, illetve az ettől való eltérések mértéke és időtartama legyen minimális. 

3.        A turbinaszabályozó P(f) karakterisztikája 

A frekvenciatartásban fontos szerepe van a Pm mechanikai teljesítmény frekvenciaváltozás szerinti automatikus 

megváltozásának, vagy másként mondva a turbinaszabályozás P(f) karakterisztikájának. A turbina-generátor 

tengely fordulatszáma és a hálózati f frekvencia között állandósult állapotban egyértelmű a kapcsolat, ezért a 

turbina P(f) karakterisztikáját adó szabályozó berendezést (amely esetenként nem frekvenciát, hanem 

fordulatszámot érzékel) fordulatszám-szabályozónak is szokás nevezni. 



         A fogyasztói teljesítményigény 

változásai 
 

 24  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

5-1. ábra: Turbinaszabályozó P(f) karakterisztikák. 

A 5-1a. ábra a frekvenciára érzéketlen, a Pm=Pmo alapjel szerinti állandó teljesítményre történő szabályozást 

mutatja. Az adott gépegység számára ez a "nyugodt" üzem miatt kedvező, de a rendszer szempontjából 

előnytelen, mert ez a gépegység a frekvenciaeltérés csökkentéséhez csak az alapjel megváltoztatása esetén járul 

hozzá. A Pm mechanikai teljesítmény határa az egység  teljesítőképessége. Az f min  alatti frekvencián (a 

főként aszinkron motoros házi üzem elégtelen működése miatt) az egység teljesítőképessége rohamosan 

csökken. Ez a veszélyesen alacsony frekvencia kb. 47,5-47,0 Hz. 

A turbinák többsége frekvencia- vagy fordulatszámváltozásra reagáló szabályozóval van ellátva és ennek 

beavatkozó hatását a 5-1b. ábrán látható idealizált karakterisztika alapján tekinthetjük át. Egy bekövetkező Δf=f 

1-f 0<0 eltérésre a Δf-el arányos ΔP m>0, illetve Δf>0 esetén ΔP m<0 a válasz, mert ez a teljesítményegyensúly fo 

frekvencián történő helyreállításának az irányába hat. A P m=0 értékhez az f üj, az ún. üresjárási frekvencia 

rendelhető és innen a  eléréséig Δf R  frekvenciacsökkenés szükséges. (Figyelem: a statizmust itt leíró Δf R 

jelölés nem tévesztendő össze az f R  rendszerfrekvencia megváltozásához alkalmazott ugyancsak Δf R 

jelöléssel!) 

A P(f) karakterisztika statizmusa az 

 

(5-1) 

szerint definiálható. Ez például R=0,05, illetve R=5% esetén azt jelenti, hogy a ΔP m=100% (vagyis ) 

teljesítményváltozáshoz Δf=5% (f névl=50 Hz esetén Δf=2,5 Hz) szükséges. Az idealizált karakterisztika 

meredekségét (ténylegesen egy adott munkapont környezetében a szabályozás ún. átlagos arányosságát) a 

 

(5-2) 

adja meg. Az (5-1) és az (5-2) alapján láthatjuk, hogy kisebb R statizmus  azonos esetén nagyobb K g  

meredekséget eredményez. 

Az f 1  állandósult frekvencián a generátorkapcson kiadott hatásos teljesítmény a K g-vel kifejezve 

 

(5-3) 

A frekvenciaváltozásra érzéketlen - csak a P m0  alapjelre történő - gépegység-szabályozást a K g=0 jellemzi. 

Az R≈0 statizmus, vagyis Δf R≈0 esetén az adott gépegység állandó fordulatszámra (állandó f 0 frekvenciára) 

szabályoz, egy gépegység és fogyasztó(k) esetében (állandósult állapotban) a kiadott teljesítmény – a 
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veszteséget elhagyva azonos a pillanatnyi, f 0 frekvenciára értett PFo fogyasztói igénnyel: Pg=Pm= PFo. 

Többgépes rendszerben stabil üzemmódban csak egy ilyen ún. fordulatszámtartó gépegység üzemelhet. 

4.       A primer és szekunder szabályozás 

Állandósult állapotban és az f 0=f névl  frekvencián a teljesítményegyensúlyt, ha az egyszerűsítés érdekében a 

hálózati veszteségeket is fogyasztásként kezeljük, a P G0=P M0=P F0  összefüggés írja le. 

A P-f szabályozás „elvi működését" egyszerű eset kapcsán elemezzük: tételezzük fel, hogy egyetlen generátor 

táplál egy fogyasztói területet, legyen a fogyasztói igény az f 0  frekvencián P F0, és tegyük fel, hogy a fogyasztói 

igény az f 0 frekvenciára vonatkozóan megnövekszik a P’F0=P F0+ΔP F0 értékre. Vizsgáljuk meg a kialakuló új 

állandósult állapotot. 

4.1.   A primer szabályozás elve 

Az 5-2a. ábra a frekvenciaváltozásra érzéketlen turbinaszabályozó esetét mutatja. A megnövekedett fogyasztói 

terhelés és a változatlan P m0  miatt a frekvencia az f 1<f 0  értéken állandósul. A Δf=f 0 -f 1  frekvenciacsökkenés 

hatására közvetlen (primer) szabályozás nincs, a kiadott villamos teljesítményre P g=P 1o=P Fo  írható, az f 1- 

értéket csak a fogyasztói K F  frekvenciatényező szabja meg. 

Az 5-2b. ábra szerinti szabályozási karakterisztikával rendelkező turbina a P’F0>P F0  miatt bekövetkező 

frekvenciacsökkenésre automatikusan többlet teljesítményt szolgáltat (gőzturbina esetén a gőztömeg áram 

növelésével), és a kialakuló f 1  frekvenciát döntően a turbina P(f) karakterisztikája határozza meg. Ezt a 

közvetlen szabályozási mechanizmust primer szabályozásnak, a P(f) karakterisztikát pedig primer szabályozási 

karakterisztikának nevezik. 

 

5-2. ábra: A primer és szekunder P-f szabályozás szemléltetése egygépes esetre 

A Δf=f 1-f 0  frekvenciaváltozás hatására a (4-7) szerinti K F=ΔP F/Δf és az (5-2) szerinti K g=-ΔP m/Δf 

alkalmazásával az f 1 frekvencián létrejött egyensúlyhoz 

 

írható. Az f 0 frekvenciára vonatkozó P m0=P F0  alapján a frekvenciaváltozást a 

 

(5-4) 

szerint számíthatjuk. Az f 1  azonban kisebb, mint az f 0, de ezt a Δf=f 1-f 0  eltérést a primer szabályozás már nem 

szünteti meg, hiszen éppen a Δf megléte a primer szabályozási tevékenység kiváltója. 
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4.2.      Primer szabályozás többgépes rendszerben 

Ha egy gépegységnél - a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően - a P g villamos teljesítmény visszacsatolásával egy 

P m0 alapjel tartására irányuló szabályozást végzünk, akkor egy hagyományos kialakítású primer szabályozó 

alkalmazása esetén a primer szabályozás hatása nem érvényesül, illetve a gyors frekvenciaváltozást követően 

idővel kiiktatódik. Korszerű (analóg és/vagy digitális) technikával a primer szabályozás egy primer hatásként 

érvényesülő ún. alapjel-korrekcióval valósítható meg úgy, hogy a P m0 alapjelet egy -KΔf taggal kiegészítjük. Így 

többgépes rendszerben megoldható az egyes gépegységek primer szabályozási hozzájárulásának a beállítása, 

határolása, továbbá lehetséges az egyes gépegységek primer szabályozási képességének élesítése, illetve 

bénítása. 

A többgépes rendszer eredő primer szabályozása a primer szabályozásban résztvevő gépegységek egyedi 

hozzájárulásai alapján a 

 

(5-5) 

szerint fejezhető ki. Abban az esetben, ha az egyes gépegységekre vonatkozóan a ΔP mi/P maxi[%] relatív primer 

szabályozási hozzájárulás, illetve a K gi P maxi[%/Hz] relatív primer szabályozási frekvenciatényező értéke 

egyenlő (azonos a statizmus), akkor azt mondhatjuk, hogy az egyes gépegységek a teljesítőképességük 

arányában vesznek részt a primer szabályozásban, feltéve, hogy erre elegendő forgó, illetve primer szabályozási 

tartalékuk van. 

Együttműködő rendszerekben az együttes primer szabályozás az (5-5) összefüggéssel adható meg. Az egyes 

részrendszerek a Δf okozójától függetlenül, az adott részrendszer aktuális eredő K g  értékének megfelelően és 

aktuális primer szabályozási tartalékuknak megfelelően adják a Δf előjelétől függő fel vagy le irányú primer 

szabályozási hozzájárulást – egymást kisegítve, illetve támogatva – a közös Δf minimálása céljából. 

4.3.         A szinkron rendszer statikus ΔP-Δf karakterisztikája 

Az f = f n =50 Hz-re vonatkozó P M50 forrásoldali teljesítmény és P F50 fogyasztói teljesítmény egyenlősége esetén 

Δ f=0. 

A rendszer eredő Δ P- Δ f karakterisztikájának meghatározásához a frekvenciaeltérés legyen Δ f =f–50 

értelmezésű és ehhez a P M50≠P F50 esetben legyen 

 

(5-6) 

az 50 Hz-re vonatkozó forráshiány (a Δ P<0 tehát 50 Hz-re vonatkozó forrástöbbletet jelent). A 

 

(5- 7 ) 

statikus egyensúlyi egyenletből a Δ P- Δ f statikus karakterisztikára 

 

(5- 8 ) 

írható, amelyhez K R [MW/Hz], vagy a P F50 rendszerterhelésre viszonyítva [%/Hz] értelmezésű, és 

 

 

amelyben Δ f pro  a primer szabályozás aktiválási Δ f tartománya. 



         A fogyasztói teljesítményigény 

változásai 
 

 27  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A statikus Δ P- Δ f karakterisztikát az UCTE előírás szerinti Δ f pr =0,2 Hz és P pr0 =1%, tehát K pr 

=1%/0,2Hz=5%/Hz primer szabályozási jellemzők, K F =1,0, 1,5 és 2,0 %/Hz fogyasztói frekvenciafüggési 

paraméterekhez az ábra mutatja a Δ P=±8%  és 47 Hz≤ f ≤ 53 Hz tartományra. 

 

5-3. ábra: Statikus ΔP-Δf rendszer-karakterisztika (Δfpro=0,2 Hz, Ppr0=1%, Kpr= 1%/0,2Hz) 

A karakterisztika is szemléletesen mutatja, hogy Δ P forráshiány (Δ P>0) vagy forrástöbblet(Δ P<0) csak a 

Δ P >P pr0  hiány (vagy többlet) esetekben csak 

a fogyasztói frekvenciafüggés határozza meg az adott Δ P–hez tartozó Δ f értéket. 

A karakterisztika alapján megállapíthatjuk, hogy a 47,5÷50,0 Hz tartományon belül - a fogyasztói K F tényezőtől 

függően - csak akkor lesz állandósult végállapoti frekvencia, ha a Δ P hiány nem haladja meg a 3,5÷6,0%-os 

mértéket, az 50,0÷51,5 Hz tartományon belül pedig csak akkor, ha a Δ P többlet 2,5÷4,0%-nál nem nagyobb. 

Például K F =2,0 %/Hz fogyasztói frekvenciafüggési tényező esetén a 

 

frekvencia tartományokhoz jó közelítéssel a 

 

forráshiány/forrástöbblet tartomány rendelhető. 

4.4.     A szekunder szabályozás elve 

4.5. A termelési célérték meghatározása 

Az 5-2b. ábra szerinti P(f) karakterisztikájú primer szabályozás eredményeként láthattuk, hogy az f=f 0 

eléréséhez már „csak” Δ P m=P’F0-P m1  termelési többletre van szükség, ez azonban csak szabályozási-alapjel 

növeléssel, a P’m0= P’F0 termelési célérték (alapjel) beállításával érhető el. A szükséges Δ P m0=P’m0-Pm0=Δ P F0 

alapjelváltoztatás az (5-4) felhasználásával a Δ P F0 értékének ismerete nélkül, a Δ f érték és a fogyasztói 

valamint a termelői K tényezők ismerete alapján számítható: 

 

(5-9) 

Többgenerátoros rendszerben nem egyértelmű az egy gépegységre jutó alapjelváltoztatás mértékének 

megállapítása, csak a gépegységek együttesen szükséges termelésváltoztatása határozható meg. 

Ez a másodikként ható és az alapjelet módosító szabályozás a szekunder szabályozás. A P m  növekedésekor a 

primer szabályozás fokozatosan kiiktatódik, ezt az 5-2b. ábrán a karakterisztika "jobbra csúsztatásával" 

jelenítettük meg. Belátható, hogy a P m=0-hoz rendelhető f üj  is eltolódik, de a statizmust jellemző Δ f R  érték 
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változatlan marad. Hagyományos fordulatszám-szabályozó esetében a szekunder szabályozást az f üj  

változtatásával lehet megvalósítani. 

Az 5-2a. ábra szerinti frekvencia-változásra érzéketlen P(f) karakterisztika esetén csak szekunder szabályozásról 

lehet szó: a frekvenciaesés csak a P m0  alapjel növelésével mérsékelhető, az f=fo visszaállításához a szabályozási 

alapjelet P’m0=P’F0 értékre kell állítani. 

4.6. A fogyasztói terheléskorlátozás szerepe 

Abban az esetben, ha a rendszer P F0  összes fogyasztói igénye meghaladja a forrásoldali P M  teljesítőképesség 

maximumát, vagyis már nincs fel irányú szabályozási forgótartalék, akkor a kialakuló frekvenciát csak a 

fogyasztói KF tényező fogja meghatározni. Szélső esetben, ha csak az 5-2. ábra szerinti f<f min tudna létrejönni, 

akkor a fogyasztói igény gyors korlátozása nélkül rendszer-összeomlás következhet be. Az automatikus, 

frekvenciafüggő fogyasztói terheléskorlátozásnak (FTK) tehát rendszermentő feladata van. 

Az f=f 0=fnévl frekvenciára történő szabályozás azért is alapvető követelmény, mert adott forráskiesés esetén a 

frekvenciacsökkenés mértéke is előre becsülhető, és lényeges, hogy ez a csökkenés milyen induló értékhez 

képest jut érvényre. 

1.        Csereteljesítmény-frekvencia szabályozás 

Azonos f n  névleges frekvencián együttműködő (szinkronjáró) rendszerek esetében a szabályozás a 

frekvenciatartás mellett az egymás közötti teljesítményszállítások előzetesen rögzített (egy nap folyamán adott 

ütem szerint, például 15 percenként esetenként változó) menetrendjének megtartására is kiterjed. Szabályozásra 

egyrészt azért van szükség, mert az egyes rendszer-tagok fogyasztói teljesítményigénye időről időre változik és 

ezt a termelésnek követnie kell, másrészt valamely termelőegység váratlan kiesése is bekövetkezhet, aminek a 

termelését pótolni kell. Ez az eredendően követő jellegű szabályozás az egyes rendszer-tagok vonatkozásában a 

csereteljesítménynek a menetrendtől való terven kívüli eltérését és az egész rendszerre vonatkozóan (az eredő 

primer szabályozás által szűk sávban tartott) frekvencia-eltérést hivatott minimálni, illetve megszüntetni. Ezt a 

rendszerszintű szekunder szabályozást csereteljesítmény - frekvencia szabályozásnak nevezzük.    

5.   Szabályozás a felelősségi elv alapján 

5.1.   A szabályozás elvi alapjai 

A szabályozást rendszer-szemlélettel és a klasszikus ún. felelősségi elv (Darrieux elv) alapján tárgyaljuk, amely 

felelősségi elv azonban csak akkor érvényesülhet, ha az eltéréseket okozó „felelős” továbbra is részt vesz a 

rendszer-együttműködésben (nem vált le az együttműködő rendszerről). 

A csereteljesítmény-frekvencia szabályozás feladatát az együttműködésben résztvevő valamely (A jelű) 

rendszer-tag számára a teljesítményegyensúly alapján a 

 

(6-1a) 

 

(6-1b) 

szabályozási célértékek adják meg, ahol az adott időpontban és az előírt (menetrendi) fo frekvencián 

        az A rendszer szükséges össztermelése, 

        az A rendszer menetrend szerinti import-export szaldója,amelyre itt eredőben a vételezés a pozitív: 

 

        az A rendszer összfogyasztása. 
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Egy adott időpontban az A rendszerben szükséges szabályozás meghatározásához legyen az import-export 

menetrendtől való aktuális eltérés , a minden rendszerben azonos frekvenciaeltérés Δf=f-f 0 és 

legyen az A rendszernek az éppen beállított (f 0-ra vonatkozó) termelési célértéke . Az aktuális állapotra az A 

rendszer teljesítménymérlege, amely figyelembe veszi a turbinák K gΔf primer szabályozását és a fogyasztás K 

FΔf szerinti frekvenciafüggését a 

 

(6-2) 

egyenlettel fejezhetjük ki, amelyben  

A felelősségi elv szerint az A rendszerhez a  és a közös Δf≈0 célok eléréséhez az A rendszerben 

szükséges eredő  szabályozás (az egyedi gépegységek alapjel-módosításainak összege), amely a ténylegesen 

szükséges és az aktuálisan beállított össztermelési célérték különbsége, a (6-2a) és a (6-1) egyenletből 

különbségképzéssel meghatározható: 

 

(6-3a) 

amelyben  az A rendszer eredő frekvenciatényezője, amely egyúttal a csereteljesítmény-

frekvencia szabályozás frekvenciatényezőjének az elvi értéke. 

A (6-3a) jobb oldala az ún. területi szabályozási hiba (angolul Area Control Error :   ACE ), vagyis: 

 

(6-3b) 

A szabályozás célja az ACE megszüntetése, ha ez zérus (vagyis ), akkor az A rendszer nem felelős a 

Δf és/vagy a  eltérésekért. Az alkalmazott előjelekkel az ACE>0 a felszabályozás, az ACE<0 a 

leszabályozás szükségességét jelzi. A K A tényező általában nem ismert pontosan, csak becsülhető, de a 

folyamatos (és arányos-integráló jellegű) szabályozás miatt a  és a Δf  megszüntethető, illetve a  a 

zérus középérték körüli ingadozással egy viszonylag szűk sávban tartható. A felelősségi elv alapján a 

rendszeregyesülés minden tagja - a saját méréseire támaszkodva - a "saját ACE" mértéke szerint végzi a 

szabályozást és ezáltal az egész rendszerre vonatkozóan a Δf→0, illetve az f=fo=fnévl frekvenciatartást. 

Esetenként valamely A rendszer szabályozása irányulhat csak a  menetrend megtartására, a K A=0 

értékadással. Rendszerközi összeköttetéssel nem rendelkező ("egyedül járó") villamosenergia-rendszer esetében 

a ΔP I értelemszerűen zérus, és így a (6-3b) formailag azonos az egygépes esetre kapott (5-9) szerinti szekunder 

szabály   ozási célérték meghatározással. 

5.2.   A felelősségi elv szerinti szabályozási igény grafikus 
megjelenítése 

A szükséges szabályozásra grafikus ábrázolással mutat elvi példákat a 6-1. ábra. A koordinátarendszer a , 

Δf eltéréseket jeleníti meg, az origóban ezek értéke zérus, a  a többletvételezésnek felel meg. 

A 6-1a. ábra az A jelű rendszer-tag szabályozásának felelősségi körét mutatja. A szabályozási határegyenest a 

 koordinátarendszerben a K AΔf egyenes írja le, mert ennek pontjaiban ,vagyis ACE 

A=0, tehát az itt elhelyezkedő , Δf üzemi értékpárok esetén az A rendszernek nem kell szabályoznia. Az 

ábra mutatja az A rendszer felszabályozási (a határegyenes alatti tartományban ACE >0), illetve leszabályozási 

(a határegyenes feletti tartományban ACE <0) felelősségének tartományát. 
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A 6-1b. ábra egy kéttagú (A és B) rendszer szabályozási eseteire mutat példákat. 

A ΔP I -Δf  koordinátarendszerben most az origótól jobbra , balra , és mivel csak két 

rendszer működik együtt, a  mindig fenáll. 

Az 1 munkapontban Δf=0, de  és  . Az adott üzemállapotban a B rendszer a menetrendi 

értéknél kevesebbet szállít az A rendszerbe, a frekvenciát az A rendszer többlet-termelése tartja a névleges 

értéken. Mondhatjuk azt is, hogy az A rendszer időlegesen, terven kívüli teljesítmény-kisegítést ad a B 

rendszernek, névleges frekvencián. A menetrend szerinti szállítás helyreállításához - miként ezt a szabályozás 

felelősségi tartományai is mutatják - a B rendszernek kell felszabályozni és ugyanennyivel az A-nak 

leszabályozni, így a frekvencia a névleges értéken marad. 

A 2 üzemi pontban az A rendszer nem felelős a  és Δf<0 eltérésekért. A névlegesnél kisebb 

frekvenciát és a menetrendi értéknél kisebb szállítást most a B rendszer elégtelen termelése okozza. A B 

rendszer szükséges felszabályozását a B határegyenessel párhuzamosan húzott segédvonal jelöli ki a   

tengelyen. Az eltérések megszüntetése történhet úgy is, hogy a frekvenciaeltérés megszüntetéséhez az A 

rendszer is hozzájárul (ezáltal eltér a klasszikus felelősségi elvtől és „frekvencia kisegítést” ad a teljes rendszer 

érdekében), így az új üzemi pont például az 1 szerinti lesz, majd innen B-fel és A-le szabályozási menetben a 

teljesítmény-kisegítést is megszüntetik. 

 

6-1. ábra: A felelősségi elv szerinti szabályozás ábrázolása. 

A 3 üzemi pont Δf<0 állapotát az okozza, hogy az A és B rendszer egyaránt kevesebbet termel, mint a saját 

fogyasztása az f 0 =f névl frekvencián, tehát mindkét rendszernek felszabályozással növelnie kell a saját 

termelését. A szükséges felszabályozás mértékét a munkapontból induló és a határegyenesekkel párhuzamos 

egyenesek metszik ki a  , ill.  tengelyen. 

A 4 üzemállapotban  és Δf>0. A határegyenesek mutatják, hogy az A rendszernek a Δf>0 ellenére is 

fel kell szabályoznia, mert többlet-vételezéssel üzemel (a szükségesnél kevesebbet termel), a B rendszernek le 

kell szabályoznia, mert többet termel, mint kellene, ezért van többlet-szállításban és ezért is nagyobb a 

frekvencia a névleges értéknél. 

6.       A szabályozás alapfeladatai 

Minden energiarendszerben (esetünkben az A jelű rendszerben) több erőművi gépegység van, mint amennyi az 

éppen aktuális vagy a várható legnagyobb fogyasztói igény alapján a (6-1a) figyelembe vételével szükséges 

lenne, mert számítani kell egyes gépegységek meghibásodására, termelésből való kiesésére vagy karbantartás 

miatti hiányára. A csúcsterhelésen kívüli időszakokban pedig lényegesen nagyobb az erőművi teljesítőképesség, 

mint az igény. 

6.1.      Teherelosztás 

A rendszeren belül elvileg sok lehetőségünk van annak megválasztására, hogy az fo frekvencián éppen 

szükséges 
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(6-4) 

össztermelést miként osztjuk szét az erőművek, illetve az egyes gépegységek között. Az egyes  , illetve 

  szabályozása, amely összhatásában a  és a  időbeni változásait hivatott követni, központi és 

automatikus irányítást igényel, mert a (6-4) feltétel teljesítéséhez sok szempontot kell figyelembe venni. Ezek 

közül a legfontosabbak: 

- előzetesen rögzített (szerződött) erőművi termelési menetrendek megtartása, 

- gépegységek (erőművek) terhelhetősége, szabályozhatósága, 

- szabályozási tartalékok fenntartása, hirtelen fellépő hiány gyors pótlása, 

- törekvés a rendszerszintű költségminimumra, 

- alkalmazkodás a teljesítményszállítás hálózati feltételeihez. 

Üzemelőkészítés 

Az előre becsült napi fogyasztói csúcs és völgyterhelési érték, a napközbeni terhelésváltozás és a tervezett 

export-import menetrend képezik az erőművi üzemelőkészítés fő adathátterét. A nagyjavításokat, felújításokat 

és  egyéb karbantartási munkálatokat a kisebb terhelésű, Magyarországon jellegzetesen a nyári időszakra 

ütemezik. A napi üzemelőkészítés feladata, hogy a rendelkezésre álló géppark, a várható fogyasztói terhelés, az 

export-import menetrend és az előbbiekben felsorolt teherelosztási szempontok figyelembe vételével 

megtervezze a szükséges szabályozási tartalékokat. 

A központi irányítás szempontjából az egyes igénybe vehető gépegységek, illetve erőművek az alábbi 

jellegzetes csoportokba sorolhatók: 

- központilag nem szabályozott, 

- menetrend szerint termelő, 

- távparanccsal vezérelt, 

- automatikusan, zárt hurokban szabályozott, 

- igénybe vehető tartalék. 

Automatikus szabályozás 

A központi irányítás a   és az f aktuális mérési értékére támaszkodva és az említett szempontokat figyelembe 

véve határozza meg a  alapjeleket (a termelési „célértékeket") az ACE→0 követelmény teljesítéséhez. Mint 

láttuk a termelési célértékek meghatározásához nincs szükség a rendszer összfogyasztásának ismeretére, ami 

egyébként közvetlenül nem is mérhető. 

A teljesítmény-frekvencia szabályozás összegzéseként mondhatjuk, hogy a helyi érzékelésű (frekvencia vagy 

fordulatszám) és önműködően beavatkozó primer szabályozás az együttműködő rendszerek közös Δf 

frekvenciaváltozását minimalizálja (elvileg nem tudja megszüntetni), a szekunder szabályozás - vagyis a 

központi irányítással működő csereteljesítmény-frekvencia szabályozás - a Δf→0 frekvenciatartást és a 

 menetrendtartást végzi. A primer szabályozás folyamatosan - pillanatról pillanatra, gyakorlatilag 

időkésés nélkül - fejti ki hatását, a szekunder (ACE) szabályozás alapjelváltoztatási üteme általában a 20-60 sec 

időtartományba esik. Normál, viszonylag lassan változó üzemben ezen két szabályozás hatása a frekvenciára, 

illetve annak időbeli változására, ténylegesen nem különíthető el, és a frekvencia az idő döntő hányadában a 

névleges érték körüli ±20 mHz-es sávban tartható. 

A szabályozás, amely eredendően követő tulajdonságú, „megelőző-korrigáló” jellegűvé tehető, ha ún. 

előretekintéssel szabályozunk, vagyis a fogyasztói terhelést rövid távra (5-10 perc) előre becsüljük és a 
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fogyasztói igény várható változását is figyelembe vesszük az adott időpontra vonatkozó szabályozási alapjelek 

meghatározásánál. Ezáltal elkerülhetők az esetenkénti felesleges fel-le mozgatások, illetve a gyors 

terhelésváltozások (felfutások) okán előálló szabályozási lemaradások. Hirtelen fellépő forráshiány (termelő 

gépegység kiesése), vagy egyéb okokból előálló nagy értékű ACE esetén az üzemszerű felszabályozási 

sebességnél gyorsabban - ún. üzemzavari gradienssel - szokás növelni az erre igénybe vehető gépegységek 

termelését. 

6.2.      Szabályozási tartalékok 

A szabályozáshoz szükséges teljesítménytartalékoknak  három fő forrása különböztethető meg: 

        a/ erőművi tartalék 

        b/ import tartalékforrás 

        c/ fogyasztók befolyásolásából, korlátozásából adódó tartaléklehetőségek 

Erőművi tartalék 

Az erőművi tartalék osztályozható a tartalék jellegzetessége és az aktivizálásának időszükséglete szerint, 

továbbá meghatározható egy gépegységre és a rendszer egészére vonatkozóan. 

A hálózatra szinkronozott (forgó) termelőegységek primer tartaléka (ha van) frekvenciaváltozáskor 

automatikusan mobilizálódik. A szekunder tartalék a termelési célérték megváltoztatásával, az egyes 

gépegységre megállapított, üzemszerűen esetenként változó min/max teljesítménysávokon belül vehető igénybe. 

A szekunder tartalék olyan üzemi tartalék, amely viszonylag nagy terhelési gradienssel, rövid időn belül, zárt 

hurokban történő szabályozással vehető igénybe. 

A tercier tartalék (1) az üzemben lévő gépegységeknél távparanccsal, viszonylag lassabb „reakcióidővel” 

igénybe vehető forgó tartalék, vagy (2) üzemkész de, álló termelőegységek aktivizálása, amely eltérő időigényű 

lehet. (Például egy automatikusan indítható gázturbina gyakorlatilag azonnali tartalékot jelent, egy tározós 

erőmű, szivattyú üzemből termelő üzemmódra váltással, viszonylag gyorsan igénybe vehető, más az 

időszükséglete egy hideg vagy egy meleg állapotú gőzturbina-generátor egységnek üzembe vételének.) 

Import tartalékforrás 

Az alábbi lehetőségekkel számolhatunk: 

a/ Szerződés szerint külső rendszerben lekötött erőművi tartalék, 

b/ Üzemzavari esetekre szerződött tartalék (a rendszer vészhelyzeteiben igénybe véve) 

c/ Szerződés alapján megszakítható teljesítmény-kiszállítás. 

Fogyasztók befolyásolásából, korlátozásából adódó tartaléklehetőségek 

Az alábbi jellegzetes lehetőségek tekinthetők tartalékforrásnak (például amikor a termelő oldal tartalékai már 

kimerültek, vagy nem elég gyorsan aktivizálhatók): 

a/ Automatikus frekvenciafüggő korlátozás (fogyasztók lekapcsolása) 

b/ Diszpécser által kezdeményezett fogyasztói lekapcsolás 

c/ Feszültségcsökkentéssel kezdeményezett ún.puha korlátozás (lekapcsolás nélkül) 

d/ Egyéb fogyasztói teljesítmény-befolyásolás (például: hangfrekvenciás vezérlés). 

6.3.    Párhuzamosan járó rendszerek együttműködése 

Egy rendszeregyesülés tagjainak (tagországainak) harmonikus együttműködése és összehangolt szabályozása azt 

kívánja meg, hogy az egyes tagok - saját rendszerük aktuális teljesítőképességére vonatkoztatva - azonos %-os 

mértékű primer szabályozási tartalékot tartsanak és az ACE „kiszabályozásáshoz” közel azonos értékű K [%/Hz] 
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szabályozási frekvenciatényezőt alkalmazzanak. (Például egy előirányzott 1%-os primer tartalék és K=10%/Hz 

frekvenciatényező egy, az adott időpontban 6000 MW ”forgó” teljesítményű rendszer-tag részére 60 MW 

primer tartalékot (fel és le irányban egyaránt) és K=600 MW/Hz ACE szabályozási frekvenciatényezőt jelent.) 

Nem szükséges, hogy egy rendszer-tag minden (aktuálisan forgó) gépegysége részt vegyen a primer és/vagy a 

csereteljesítmény-frekvencia szabályozásban, csak a rendszer-tag egészére vonatkozóan, a szabályozásba bevont 

gépegységek révén  kell teljesíteni az előirányzott értékek megtartását. 

Pusztán a szabályozás szempontjából az az előnyös, ha minél több gépegységet vonunk be a primer szabályozási 

hozzájárulásba és az ACE kiszabályozásába, mert így csökkenthető az eredő szabályozási válaszidő, illetve a 

tartalékok aktivizálásának az ideje. Ennek az igénynek azonban a gazdaságossági követelmények és egyéb 

gyakorlati korlátok ellentmondhatnak. 

A 6-2. ábra és a 6-3. ábra a magyar VER-re vonatkozóan mutat rendszer-együttműködési adatokat. 

 

6-2. ábra: A magyar VER pillanatnyi szabályozási állapota (2011.09.19. 13:52:20) 
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6-3. ábra: A magyar VER 2010 évi villamosenergia-forgalma 

1.      A frekvenciaváltozás dinamikája 

7.   A rendszer szinkron frekvenciája átmeneti 
üzemállapotban 

7.1.   Rendszerfrekvencia 

Átmeneti állapotokban a szinkronjáró villamosenergia-rendszerek közös f R szinkron frekvenciája (illetve ω 

R=2πf R szinkron körfrekvenciája) egy időben változó átlagértéknek tekintendő, amely átlagtól - állandósuló 

üzemállapot kialakulását eredményező dinamikai folyamatok során - a szinkron rendszer egyes generátor-

forgórészeinek fordulatszáma (pontosabban ezek egyenértékű ω i villamos körfrekvenciája, illetve 

szögsebessége) és a rendszer egyes hálózati feszültségeinek f j  frekvenciája nem térhet el tartósan. 

Egy szinkronrendszer átmeneti állapotához az időben változó átlagos ω R rendszer-körfrekvenciát a generátor-

turbina egységek egyedi  és ezek összegzett W R=ΣW i kinetikai (forgási) energiájának 

kifejezésével a 

 

(7-1) 

összefüggés szerint is értelmezhetjük, amelyben az egyes gépekhez ω i p i Ω i az egyenértékű villamos 

körfrekvencia (p i a póluspár-szám, Ω i a pillanatnyi a mechanikai körfrekvencia), Θ i a gépegység forgó 

tömegeinek tehetetlenségi nyomatéka, Θ R=ΣΘ i  a rendszer forgásban lévő tömegeinek összegzett tehetetlenségi 

nyomatéka. 

A rendszer ω n = 2 π f n  névleges villamos körfrekvenciájával és az  értelmezésű 

perdületekkel végeredményként: 

 

és ezzel a rendszer szinkron frekvenciája: 

 

(7-2) 

Az ω R tehát a szinkronjáró rendszerhez értelmezhető M R = Σ M i összperdületű fiktív tömegközéppont 

körfrekvenciájának tekinthető, a (7-2) szerinti értelmezéséből (meghatározásából) következik, hogy átmeneti 

állapotban egyidejűleg vannak ω i≥ω R és ω k≤ω R szögsebességű gépek, és a lengések során minden gépegység a 

perdületével arányosan vesz részt az időben változó ω R, illetve f R  kialakításában. Dinamikai folyamatban a 

generátor-forgórészek az ω R értéknek megfelelő fordulatszámhoz képest az 

 

pillanatnyi sz   ögsebesség-eltéréssel forognak. 

7.2.   Hálózati feszültség frekvenciája 

A rendszer valamely j (csomó)pontján mérhető f j hálózati frekvencia - állandósult állapothoz tartó folyamatban 

- az f R  frekvencia körül ingadozik. A j (csomó)pont alapharmonikus pozitív sorrendű feszültsége az ω R 

rendszerben (a pillanatszerű feszültség- és szögugrások kivételével) az 
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(7-3) 

kifejezéss U j

effektív értéke, β j ennek pillanatnyi szöghelyzete, ugyancsak az ω R rendszerben értelmezve. A csomóponti 

feszültség „pillanatnyi” alapharmonikus f j frekvenciája a feszültségfazor (7-3) szerinti leírása alapján az 

 

(7-4) 

kifejezés szerint értelmezhető, illetve adható meg. 

8.   Teljesítmény-átrendeződések és 
frekvenciaváltozás forráskieséskor 

8.1.   Kiesett forrás termelésének pótlási folyamata 

Elvi esettanulmányok segítségével tekintsük át egy termelő gépegység kiesése miatt bekövetkező hirtelen 

(mechanikai) teljesítményhiány pótlásának energetikai folyamatát és a frekvenciaváltozás menetét. 

Elvi példaként tekintsük a 7-1a. ábra szerinti egyszerű esetet: az 1-es és 2-es generátor-turbina egységtől azonos 

X reaktanciával jellemzett villamos távolságban üzemelő forrás P ki teljesítménnyel kiesik a rendszerből. A 

rendszerre minden pillanatban teljesül a gépkapcson kiadott és – a veszteséget elhanyagolva - a fogyasztók által 

felvett teljesítmények azonossága, vagyis ∑Pg(t)=∑Pf(t), illetve a kiesés előtti pillanat egyensúlyi állapotához 

viszonyítva ∑ΔPg(t>0)=∑ΔPf(t>0). 

A számítógépi szimuláció eredményét a 7-1b.-7-1e. ábrák időfüggvényei mutatják, a szimulációban a fogyasztói 

teljesítmény feszültség- és frekvenciafüggését nem vettük figyelembe. 

A  b ábrán a frekvenciaváltozás menete látható, szekunder szabályozás nélkül. A c ábra a két üzemelő 

gépegység együttes ∑ΔP g villamos és ∑ΔP m mechanikai teljesítményváltozásának időfüggvényeit adja meg. A 

∑ΔP m teljesítményváltozás a primer szabályozások aktivizálódása szerint alakul és a frekvenciacsökkenés a 

∑ΔP m=∑ΔP g pillanatában megáll. 

A d, illetve az e ábra az 1-es, illetve a 2-es gépegység teljesítményváltozásait mutatja. 

A hirtelen forráshiány pótlásának folyamatát az alábbiak szerint bonthatjuk fő fázisokra: 

1) A forrásoldalon kiadott villamos teljesítmény ∑ΔP g eredő megváltozása az első pillanattól fogva azonos a 

kiesett forrásoldali villamos teljesítménnyel, mert a fogyasztói villamos teljesítmény nem változott meg. A 

kiesett villamos teljesítmény pótlása az első pillanatban ugrásszerűen megjelent az egyes gépegységek kapcsain, 

a kiesés helyétől vett villamos távolságok fordított aránya szerinti megoszlásban (esetünkben az X1=X2 okán 

fele-fele arányban). 
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7-1. ábra: Forráskiesés szimuláció egyszerű elvi esetre 

2) Ezt követően az üzemelő gépegységek a kinetikus energia csökkenése révén, a forgó tömegük (illetve az M 

perdületük) arányában adnak többletteljesítményt. Esetünkben M 2=2M 1, amelyek hatása a d és e 

időfüggvényeken jól megfigyelhető: a lengő ΔP g(t) villamos teljesítmények középértéke a nagyobb tömegű 2-es 

gépegységnél a kezdeti ugrást követően növekszik, a kisebb tömegű 1-es gépnél csökken. 

3) A primer szabályozók működésbe lépésekor a gépegységek a turbina P(f) karakterisztika K g MW/Hz 

meredekségek arányában adnak többletteljesítményt. Példánkban K g1=K g2, amelyek hatására a ΔP g(t) villamos 

teljesítmények középértéke az azonos K g értéknek megfelelően - követve a ΔP m(t) mechanikai teljesítmény 

változását - azonos értéken állandósul. 

Ez az 1), 2) és 3) ”hiánypótlási” folyamat autonóm módon zajlik le és a valóságban bekövetkező esetekre 

általánosságban azt mondhatjuk, hogy a hirtelen hiányt az együttműködő rendszerek közelítőleg a 

forrásteljesítményük részarányában pótolják (ha az összperdület és a primer szabályozási képesség közelítőleg a 

”rendszermérettel” arányos), a frekvencia csökkenését közösen minimalizálják. Ez az "önműködő" kisegítés a 

kooperáció egyik nagy előnye. 
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4) A frekvencia és a menetrend szerinti csereteljesítmény „helyreállítását” végül a hirtelen hiányt okozó 

rendszer-tag szekunder (csereteljesítmény-frekvencia) szabályozásának kell elvégeznie, ha van erre elegendő 

forrásteljesítménye. A szimulációs időfüggvények ezt a 4) fázist már nem mutatják. 

Ha egy rendszer-tag egy adott időszakban nem rendelkezik a részéről szükséges szabályozás elvégzéséhez 

elegendő tartalékkal, akkor az igényelt villamos energiát a rendszeregyesülés valamely más tagjától kell 

megvásárolnia (a hiányt másutt kell pótolni), vagy végső esetben a saját fogyasztói igényét kell korlátoznia. 

8.2.   A rendszerfrekvencia-változás elemzése forráskiesés 
esetére 

Az f R rendszerfrekvencia Δ f R változásának időfüggvényét a rendszer dinamikus energetikai egyensúlyát leíró 

(3-4) egyenlet alapján adhatjuk meg, amely szerint, ha a veszteséget a fogyasztás részének tekintjük: 

 

(7-5a) 

A forráskiesés előtti üzemállapotban P M(0)=P F(0), a kiesés pillanatában a rendszer P M mechanikai 

teljesítménye a kiesett P mki teljesítménnyel lesz kisebb, mint a P F(0) összfogyasztás: 

 

A rendszer M R összperdületének csökkenése gyakorlatilag elhanyagolható, mert M ki <<M R(o). Láthatjuk, hogy 

a frekvenciacsökkenés kezdeti meredekségét döntően a P mki/M R arány szabja meg. 

A rendszer M R összperdülete arányos jó közelítéssel a P M(0)-al, végső soron tehát a dΔ f R/dt kezdőértékét a 

hirtelen hiány relatív értéket kifejező P mki/P M aránnyal adhatjuk meg: 

 

(7-5b) 

 

7-2. ábra: Forráskiesést követő ΔfR=fR-f0 rendszerfrekvencia-változás időfüggvények. 

Ezt a kezdeti meredekséget a 7-2. ábrán az m egyenes mutatja. 
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A 7-2. ábra szerinti Δ f R időfüggvények a P M szabályozás elmaradásának (vagy elégtelenségének), a 

frekvenciafüggő fogyasztói terheléskorlátozás (FTK) működésének, a primer és szekunder 

frekvenciaszabályozás hatásának lényegét szemléltetik. 

A 7-2. ábra 1a függvénye a P M szabályozása nélküli (elvi) esetre vonatkozik: a frekvenciacsökkenést csak a 

fogyasztói teljesítményigény frekvenciafüggése mérsékeli (kisebb frekvencián közel arányosan kisebb a 

fogyasztói igény), illetve végül csak ez állítja meg. A Δf R változása exponenciális jellegű, mert a folyamat - 

jelen esetben a frekvenciaváltozás- a saját kifejlődése során fokozatosan „felemészti” a folyamat elindulását 

kiváltó okot (jelen esetben a kezdeti teljesítményhiányt). 

Az 1b és 1c függvényszakasz - ugyancsak szabályozás nélküli esetre - a frekvenciafüggő terheléskorlátozás 

(FTK) hatását szemlélteti. A frekvencia-lépcsőzésű FTK 1. fokozata az f1 frekvencia (50 Hz-es rendszerekben ez 

általában 49 Hz) elérésekor kis (kb 0,3 sec) késleltetés után lekapcsolja a hálózatról az ún. frekvenciaterv 

alapján az 1. fokozatba bevont fogyasztói leágazásokat. Ennek hatására az ábra szerinti 1b esetben a frekvencia 

csökkenése pillanatszerűen megáll és a frekvencia - ugyancsak exponenciális jelleggel - növekedésnek indul. Az 

1c szerinti frekvenciafüggvény azt az esetet mutatja, amikor az 1. FTK fokozat működése nem tudta megállítani 

a frekvenciaesést (kevés a lekapcsolt teljesítmény) és az f2 érték (pl. 48,8 Hz) elérésekor a 2. FTK fokozat is 

működésbe lép, de az f3 értéken (pl. 48,6 Hz-en) induló 3. FTK fokozat beavatkozására már nincs szükség. 

A 2 időfüggvény a primer és szekunder szabályozás hatását mutatja a frekvencia alakulására. A frekvencia 

csökkenése abban a pillanatban áll meg, amikor a tartalékokat gyorsan (csak kb. 2-3 sec késéssel) mobilizáló 

primer szabályozással a P M(t)=P F(t) állapotot elérjük. Ettől az időponttól a frekvencia növekedni fog, a kezdeti 

erőteljes frekvenciaváltozás miatt dinamikában némi túlszabályozás következik be. Az ábra szerint a kiesés 

pillanatától számítva kb. 20 sec a primer szabályozás (2a szakasz) befejeződése és további szekunder 

szabályozás nélkül a frekvencia már nem változna. A szekunder szabályozás lassúbb, lengések nélküli 

dinamikával (2b szakasz), esetünkben a kieséstől számított kb. 60 sec időpontra, a frekvenciát gyakorlatilag 

„visszahozza” a kiesés előtti (kiinduló) névleges értékre. 

1.     A feszültség- és meddőteljesítmény szabályozás alapkérdései 

9.   A VER globális meddőteljesítmény egyensúlya 

A feszültség- és meddőteljesítmény (U-Q) szabályozás alapkérdéseit a villamos teljesítmények egyensúlyának 

törvényéből kiindulva elemezzük, a fizikai kép előtérbe helyezésével. 

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

és a 120 kV-os elosztóhálózatára vonatkozóan a meddőteljesítmények egyensúlyát, a hatásos teljesítményekre 

felírt (6-1a) összefüggéssel formailag azonosan, a (3-7) egyenletre alapozva a 

 

(8-1) 

formában adhatjuk meg, amelyben a „vizsgált” VER-re vonatkozóan: 

        ∑QE: az átviteli hálózatba és a 120 kV-os elosztóhálózatba betáplált erőművi meddőteljesítmények 

összege 

        QI: a nemzetközi vezetékek meddőteljesítmény-áramlásainak a VER-t határoló csomópontokra vonatkozó 

szaldója (a beáramló a pozitív előjelű): QI=∑Qimport-∑Qexport 

        ∑QF120: a 120kV/KÖF állomások eredő meddőteljesítmény felvétele a 120 kV-os oldalon, 

        QAH: az átviteli hálózat és a 120 kV-os elosztóhálózat elemeinek (vezetékek, transzformátorok, DC 

betétek, fojtótekercsek, statikus kompenzátorok) eredő meddőteljesítmény mérlege, amelyben a „fogyasztás” 

jelleg a pozitív előjelű. 

Megjegyezzük, hogy meddőteljesítmény termelésnek (előállításnak) nevezzük a túlgerjesztett generátor és a 

kapacitás által leadott, illetve nyelésnek (fogyasztásnak) nevezzük az alulgerjesztett generátor és az induktivitás 

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



         A fogyasztói teljesítményigény 

változásai 
 

 39  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

teljesítmény áramlási irányát alapul véve a meddőteljesítmény akkor lesz pozitív, ha az áram késik a 

feszültséghez képest. 

A következőkben a (8-1) szerinti meddőteljesítmény egyensúly egyes összetevőit (illetve ezek hatásait) 

elemezzük. 

9.1.       120 kV/KÖF transzformátor állomások 

Egy 120kV/KÖF transzformátorállomás 120 kV-os oldali QF120 meddőteljesítmény felvétele gyakorlatilag 

független lesz a 120 kV-os oldali feszültség tényleges értékétől, illetve ingadozásától, ha a 120/KÖF 

transzformátor(ok) terhelés alatti szabályozása (az áttétel változtatása fokozatléptetéssel) a KÖF sín feszültségét 

közelítőleg állandó értéken képes tartani (a feszültség alapjel az aktuális terhelés szerint változhat), mert így a 

KÖF oldali meddőigény feszültségfüggése nem jut érvényre. A 120 kV-os oldali meddőteljesítmény felvétel egy 

állomásra vonatkozóan a 

 

(8-2) 

szerint adható meg, ahol: 

        QFkf: az állomás fogyasztói területének meddőteljesítmény felvétele a KÖF oldalon, 

        Qtr: meddőteljesítmény veszteség a 120/KÖF transzformátor(ok)on, amelyet lényegében az állomás KÖF 

oldali PFkf teljesítményfelvétele határoz meg, 

        QCkf: a KÖF sínre kapcsolt kondenzátortelepek meddőteljesítmény termelése a KÖF sín aktuális 

feszültségén. 

Lassan változó - állandósult állapotok sorozatának tekinthető - üzemben a fogyasztói területek 

meddőteljesítmény felvételéből származó QF120 igényeket tehát adottnak tekinthetjük, amelyeket az egyes 

állomásokban a kondenzátortelepek ki- vagy bekapcsolásával befolyásolhatunk. A rendszer globális 

meddőteljesítmény egyensúlyában jelentős tényező lehet az alállomásokban  bekapcsolt kondenzátortelepek 

eredő ∑QCkf  meddőteljesítmény termelése. 

9.2.       Az átviteli hálózat és a 120 kV-os elosztó hálózat   

A 750–400–220 kV-os nagyfeszültségű átviteli hálózat és a 120 kV-os elosztóhálózat eredő QAH 

meddőteljesítmény mérlege több komponensű, amely az egyes vezetékek QVEZ, a transzformátorok QTR, a 

söntfojtók, söntkondenzátorok és statikus kompenzátorok QS és az egyenáramú (DC) betétek QDC 

meddőteljesítmény igénye szerinti bontásban a következőképpen írható fel: 

 

(8-3) 

ahol az egyes tényezőkben a fogyasztás a pozitív értelmezésű. 

9.2.1. ∑QVEZ: nagyfeszültségű távvezetékek 

Az egyes nagyfeszültségű távvezetékek (döntően szabadvezetékek, csak kisebb részben kábelek) QVEZ 

meddőteljesítmény egyenlege (az ωLI 2 fogyasztás, illetve az ωCU 2 termelés eredője) lényegében a forgalmazott 

hatásos teljesítménytől függ, mert valamely vezeték a természetes teljesítményénél kisebb hatásos teljesítmény 

szállításánál meddőteljesítmény termelőként (QVEZ<0), ellenkező esetben meddőteljesítmény fogyasztóként 

(QVEZ>0) viselkedik. Ez az adottság tehát a rendszerterhelési állapot, illetve az egyes vezetékekre jutó 

teljesítményáramlás függvénye és feszültségszabályozással csak kis mértékben befolyásolható. Az igy keletkező 

meddőteljesítmény felesleg, illetve hiány azonban általában nem egyenletes eloszlású, és feszültségszintenként, 

hálózati térségenként eltérő módon és mértékben jelentkezhet. A meddőfelesleg feszültséget növelő, a hiány 

feszültséget csökkentő hatással jár együtt a nem szabályozott feszültségű gyűjtősínekre vonatkozóan. 

9.2.2. ∑QTR: NAF/NAF hálózati transzformátorok 
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Az egyes NAF/NAF transzformátorokon fellépő QTR meddőteljesítmény veszteség (fogyasztás) döntő 

mértékben az egyes transzformátorokon áramló hatásos teljesítménytől (és igy közvetetten a rendszerterheléstől) 

függ. A transzformátorok áttételének feszültségszabályozási célból történő változtatása ezt a veszteséget 

gyakorlatilag nem befolyásolja; a párhuzamosan kapcsolt transzformátorok vesztesége eltérő fokozatállás esetén 

- a kiegyenlítő áram miatt - megnövekszik. A transzformátor áttételének növelése a kétoldali potenciált 

egymástól távolítja, az áttétel csökkentése egymáshoz közelíti, úgy, hogy a kisebb zárlati teljesítményű 

(villamosan gyengébb) oldal feszültsége fog nagyobb mértékben megváltozni. 

9.2.3. ∑QS:söntfojtók, statikus söntkompenzációk 

A söntfojtók és az egyéb statikus kompenzátorok ∑QS meddőegyenlege közvetlenül hat a rendszer QAH 

mérlegére, a söntfojtók be- illetve kikapcsolása, a vezérelhető statikus kompenzátorok meddőteljesítmény 

betáplálása illetve felvétele az egyensúlyt a QS aktuális teljesítménnyel a (8-3) és (8-1) összefüggés szerint 

módosítja. A feszültségváltoztató és áramláskép átrendező hatás söntfojtó esetén az egységteljesítmény és a 

telepítési hely zárlati teljesítményének az arányától függ, a közvetlen környezeten túlmutató feszültségváltoztató 

hatás csak nagyobb egységteljesítmények esetén várható. Egy söntfojtó QSF meddőteljesítmény felvétele 

feszültségfüggő: 

 

ahol U az aktuális feszültség a csatlakozási ponton, XSF a fojtótekercs reaktanciája. Egy söntfojtó be-, illetve 

kikapcsolásakor  az adott VER erőműveire jutó ∑QE teljesítmény csak akkor változik meg a QSF értékkel közel 

azonosan, ha a QI importot változatlan értékre szabályozzuk; állandó generátorfeszültségek esetén az import 

változása miatt az erőművek eredő meddőteljesítmény terhelése QSF-től eltérő mértékben módosul (például 

bekapcsoláskor kisebb mértékben növekszik). 

Ha egy 400kV/132kV névleges áttételű, takarék kapcsolású transzformátor tercier delta kivezetésre 

bekapcsolunk egy 18 kV névleges feszültségű és 50 Mvar névleges teljesítményű ún. tercier söntfojtót, akkor ez 

csökkenteni fogja a tercier kivezetés feszültségét. Ha ez a csökkenés például 3%-os mértékű (és tegyük fel, hogy 

bekapcsolás előtt a feszültség éppen a névleges értékű volt), akkor a fojtótekercs felvett meddőteljesítménye a 

négyzetes feszültségfüggés miatt kb. 6%-kal lesz kisebb, mint a névleges érték, vagyis csak 47 Mvar lesz. Több 

fojtótekercs bekapcsolásakor ez a csökkenés már nem elhanyagolható. 

9.2.4. ∑QDC: egyenáramú betétek 

Az egyenáramú (DC) betétek QDC teljesítménye a gyújtásszög vezérléstől és a bekapcsolt szűrő, illetve 

kompenzáló kondenzátortelepek mennyiségétől függ, így az egyes betétek meddőteljesítmény felvétele elvileg 

széles sávban változhat (van azonban egy szokásosan alkalmazott reális tartomány). Nagyobb, a névlegeshez 

közeli PDC átvitelnél, a DC betétek általában meddőteljesítmény fogyasztók. 

9.3.       Meddőteljesítmény import 

Az eredő QI meddőteljesítmény importot a határkeresztező vezetékeken kialakuló feszültségek, a vezetékeken 

szállított hatásos teljesítmény mértéke és iránya határozzák meg. A magyar VER vonatkozásában a 

meddőteljesítmény import alakulása szempontjából a 400 kV-os vezetékek a mértékadóak, a 220 kV-os 

vezetékek alárendelt szerepűek. Az egyes nagyfeszültségű távvezetékek meddőteljesítmény-áramlásának 

elemzését a Függelék tartalmazza, amelynek eredményeként a távvezeték K és L végpontjaira vonatkozóan, a Q 

jó közelítéssel megadható fiktív komponensek összegeként: 

 

(8-4a) 

 

(8-4b) 

amelyben P=PK-L≈ PL-K a K-L irányban átvitt teljesítmény, Z=R+XL (pozitív sorrendű soros) vezeték 

impedancia, XC vezeték kapacitív reaktancia, U=(UK+UL)/2 átlagfeszültség esetén 
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(8-4c) 

 

(8-4d) 

 

(8-4e) 

9.4.      Erőművek 

Az adott VER erőművei által a hálózatba betápált összes meddőteljesítmény a VER globális meddőteljesítmény- 

egyensúlyi (8-1) egyenletéből adódik: 

 

(8-5) 

A ∑QE<0 esetben, vagyis a (8-5) egyenlet jobb oldala negatív, az erőművek szempontjából a rendszer meddő-

feleslegű (ez a kis terhelésű állapotok jellemzője), ezt a felesleget az erőművekben kell „elnyeletni”, illetve a 

∑QS növelése révén lehet csökkenteni. A ∑QE>0 a rendszer eredő meddőteljesítmény-felvételi igényét jelenti, 

amelyet az erőművek táplának be a hálózatba. 

Az egyes erőművekre jutó QE teljesítmény az adott erőművi térség potenciálviszonyaitól és a térség 

meddőhiány vagy meddőfelesleg állapotától függő meddőteljesítmény áramlások szerint alakul ki. Egy adott 

rendszerterhelési állapotban az erőművi generátorok gerjesztésének változtatásával megvalósított 

feszültségszabályozás a ∑QE értékét csak kis mértékben módosítja, ha a QI értéket közel állandóra 

szabályozzák, a fő hatás az egyes erőművekre jutó QE befolyásolása, a meddőteljesítményeknek az erőművek 

közötti átrendeződése a potenciálviszonyok megváltozásából eredően. 

Egy blokkrendszerű erőműben a generátorkapcsokon kiadott ΣQgen meddőteljesítmény a háziüzem Qhü 

teljesítményfelvétele és a blokktranszformátor Qbtr vesztesége alapján: 

 

(8-6) 

10.        Az átviteli hálózat és a 120 kV-os elosztó 
hálózat U-Q szabályozásának lehetőségei, 
követelményei 

A VER előzőekben elemzett rendszerszintű meddőteljesítmény egyensúlya mindig kialakul (minden pillanatban 

érvényre jut) , de a rendszer egészének és egyes térségeinek a szempontjából alapvetően fontos, hogy 

        - ez az egyensúly milyen potenciálviszonyok mellett jön létre, 

- milyen az üzemállapot zavartűrő képessége, szabályozási tartaléka, 

- az üzemállapot-változások követése milyen mértékű szabályozási munkát igényel, 

- mekkora az átviteli hálózat  és  a 120 kV-os elosztó hálózat teljesítmény-szállítási vesztesége, 

- milyen a rendszerösszekötő vezetékek meddőteljesítmény áramlása. 
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A területileg és a szabályozási szinteken egyaránt összehangolt szabályozásnak egyidejűleg kell kielégítenie az 

üzembiztonsági, a feszültségtartási és gazdaságossági követelményeket és a szerződésekben rögzített 

megállapodásokat. 

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

transzformátorok áttételének terhelés alatti változtatásával megvalósított KÖF oldali feszültségszabályozásnak. 

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

os  transzformátorok 120 kV-os oldali ún. átadási feszültségének az előírt sávon belülre történő szabályozásával 

alapozza meg. Az átviteli hálózati feszültségeket (220 kV és 400 kV) egy előzetesen rögzített, a névleges érték 

körüli, sávon belül kell tartani. 

Az egyes erőművek QE, illetve a generátorok Qgen teljesítményét a kapocsfeszültségtől és a termelt hatásos 

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

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

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

Qgen<0 meddőnyelési üzemet csak a stabilitást még nem veszélyeztető mértékben szabad fenntartani. A 

terhelés alatt szabályozható áttételű blokktranszformátor rugalmasságot biztosít a gyakran ellentmondó 

kényszerfeltételek kezelésében és növeli a szabályozási tartalékot. 

A meddőteljesítmény kompenzációs eszközöket a helyi feszültségviszonyoknak, a meddőáramlásoknak és a 

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

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

kiegyenlített meddőteljesítmény viszonyok nagyobb üzemi és üzemzavari szabályozási tartalékokat 

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

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

határmetsző vezetékek meddőteljesítmény forgalmában jelentkező másodlagos hatást is figyelembe kell venni 

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

A határkeresztező vezetékek meddőteljesítmény áramlása befolyásolja a szomszédos rendszerek 

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

belső szabályozás érdekében ezen vezetékek meddőteljesítmény áramlásait lehetőleg alacsony szinten kell 

tartani. Az egyes vezetékekre, illetve az áramlások összegére célszerű a szabályozással még tartható 

határértékek előzetes megállapodásban történő rögzítése. A vezetékek meddőteljesítmény egyenlege döntően a 

szállított hatásos teljesítménytől függ, ezért ha a többlet illetve a hiány közel egyenlő arányú felvétele illetve 

betáplálása a cél, akkor a vezetékek végponti potenciáljait is közel azonos értékre kell szabályozni. Határmetsző 

vezeték végponti állomásában fojtótekercs bekapcsolása elsősorban akkor célszerű, ha ezzel a 

meddőteljesítmény kitáplálást akarjuk csökkenteni, mert ellenkező esetben előfordulhat, hogy a 

feszültségcsökkentő hatás révén nem kívánatos meddőimport növekedést okozunk. 

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

alkalmazkodnia kell a szabályozásba bevont eszközök időegységre vonatkozóan megengedett beavatkozási 

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

A kényszerfeltételeket adó korlátozások és a szabályozások szerinti min/max sávok megtartása mellett a 

fennmaradó szabályozási és beavatkozási szabadságfokot az átviteli hálózaton és a 120 kV-os elosztóhálózaton 

fellépő veszteség minimálására lehet, illetve kell fordítani. 

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

részekre vonatkozóan kialakulható veszélyes üzemállapot megelőzése érdekében) bizonyos mértékig fogyasztók 

lekapcsolása nélkül is megoldható, ha az érintett térség(ek) 120 kV/KÖF állomásaiban a KÖF oldali U 0 

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

teljesítményfelvétel (kb. arányosan) csökkenni fog. Ezt az ellátást fenntartó mesterséges igény-csökkentést puha 

korlátozásnak nevezzük. 

A KÖF/KIF hálózatok feszültségszabályozásának alapkérdéseit a Függelékben elemezzük. 

1.     A teljesítmény-átvitel stabilitási korlátai állandósult üzemben 

Az erőművekben előállított teljesítmény a villamosenergia-hálózat révén jut el a fogyasztókhoz. A hálózaton 

keresztül szállítható teljesítmény azonban nem lehet tetszőleges. Korlátot ad az egyes hálózati elemek ún. 
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tartósáramú terhelhetősége, a feszültségek és az átviteli veszteségek elfogadható értéken tartása és határt jelent 

az állandósult üzemállapotnak mint „munkapontnak" a kialakulási lehetősége. 

A következőkben elvi átviteli típusmodellek segítségével vizsgáljuk az üzemállapot munkapont-megtartó 

képességét (stabilitását) és az átvihető teljesítmény határértékét. A modelleket A és B pontok közötti átvitelre 

vonatkozóan vesszük fel.  Először egy fogyasztói terület ellátásának esetét vizsgáljuk, a teljesítményigény és a 

fogyasztó oldali feszültség alakulásának összefüggésében (feszültség-stabilitás), majd a szabályozható 

feszültségek közötti átvitelt elemezzük (szinkron-stabilitás). Ezen modellvizsgálatok csak az összefüggések 

fizikájának a megértését segítik és nem tekinthetők a tényleges teljesítményátvitelek egzakt tárgyalásának. A 

háromfázisú energiaátvitelt a fázisokra szimmetrikus, állandósult üzemállapotot leíró modellekkel képezzük le, 

az áramköri mennyiségeket (U, I, R, X, P, Q) viszonylagos egységben adottnak értelmezzük. 

11.      Feszültség-stabilitás 

Egy fogyasztói terület ellátásának elvi modelljénél feltételezzük, hogy az A jelű tápponton egy ideális 

teljesítményforrás E A állandó feszültséget tart, a B pontról vételező fogyasztó csak P F  hatásos teljesítményt 

vesz fel (Q F=0) és ez a P F nem függ a B pont feszültségétől. A B oldalon kivett teljesítményre tehát P=P F  és 

Q=0 írható. 

Az X induktív reaktancián történő teljesítmény-átvitel a 220 kV-os vagy ennél nagyobb feszültségű hálózatokra 

jellemző. 

11.1.   Átvihető teljesítmény 

Elemzésünkhöz a 9-1a. ábra az elvi modellt, a 9-1b. ábra az U-I  fazorábrát mutatja. Az ábra alapján 

 

A V=U 2  bevezetésével V-re az alábbi másodfokú egyenletet kapjuk: 

 

A B pont U feszültsége ennek megoldásával határozható meg. Az U 2-re adódik: 

 

(9-1) 

Az átvitel U(P) jelleggörbéjét a 9-1c. ábra mutatja, amelyet a szakirodalom az alakjáról ún. orr-görbének 

(nouse-curve) nevez. 

A P F1  fogyasztói teljesítményhez az 1. lesz a munkapont, mert itt teljesül a feszültség-stabilitás dP/dU<0 

feltétele (csökkenő P értékhez növekvő U). Az átvihető legnagyobb P teljesítmény a D=0 értékhez tartozóan: 

 

(9-2a) 

A P F=P max  határesetben 
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9-1.  ábra: Az X reaktancián történő átvitel feszültség-stabilitása 

A fogyasztói csatlakozási pont (esetünkben a B pont) „erősségét" a zárlati áram, illetve a zárlati teljesítmény 

nagysága jellemzi, ami a felvett modellben az 

 

szerint számítható. Így az átviteli képesség (az U=U névl=E A  közelítő feltevéssel) a zárlati teljesítménnyel is 

kifejezhető: 

 

(9-2b) 

Mondhatjuk, hogy az elfogadható üzemi tartományhoz legalább U>0,9 EA feszültségigényünk van és a Q=0 

esetén ehhez a (9-1) és (9-2) alapján csak a 

 

engedhető meg. Ennek kihasználásakor csak 0,22P max  tartalékunk marad, ami esetleg veszélyeztetheti az átvitel 

biztonságát és szélső esetben feszültség-instabilitás következhet be. 

11.2.   Feszültség instabilitás 

Feszültség instabilitásra (Voltage Collapse) – az átvitel összeomlására - mutat elvi példát a 9-2. ábra szerinti 

eset. A 9-2a. ábra az elvi modellt, a b. ábra az U(P) jelleggörbéket mutatja. 

 

9-2. ábra: Feszültség-stabilitás/instabilitás kettős vezetéken történő átvitelnél 
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Tételezzük fel, hogy az üzemi átvitel két párhuzamos, egyenként X a  reaktanciájú vezetéken történik. 

A párhuzamos (két vezetékes) átvitelnél 

 

az egyik vezeték hiánya esetén pedig 

 

Tegyük fel, hogy az áramterhelhetőség megengedi a   fogyasztói igény ellátását, a 9-2. ábrán P=P F2, 

és ezért az ábra szerinti 2. munkapontban üzemelünk. Bekövetkezhet azonban az egyik vezeték kikapcsolódása, 

ami az új munkapont hiánya (U-ra nincs megoldás) miatt feszültség összeomlást okoz. A   esetben 

ez a veszély nem fenyeget (az ábrán az 1. munkapont), ezért a biztonságos ellátás érdekében az átviteli út 

esetleges „gyengülését" mindig figyelembe kell venni. A gyakorlatban a nagy távolságú, a halmozódó (ún. 

kaszkád) zavarok következtében sugarasodó átviteleknél alakulhat ki a feszültség-instabilitás vagy annak 

veszélye. 

Megjegyezzük, hogy az E A  és az U feszültségfazorok közötti δ szögelfordulás P=P max  esetén δmax=45°, az 

U=0,9 E A  esethez tartozó P=0,78P max  átvitelnél pedig δ=25,8°. 

11.3.   A meddőteljesítmény szállítás hatása az átvihető 
teljesítményre 

Az eddigiekben feltételeztük, hogy a fogyasztó nem igényel meddő teljesítményt. Ha a 9-1a. ábra szerinti 

modellben a B pontról vételező fogyasztó Q F>0 meddő teljesítményt vesz fel (a hatásos teljesítménnyel 

arányosan a Q F=P Ftgφ szerint, tehát P F=0, akkor Q F=0), akkor az U-I fazorábra 9-3a. ábra szerint alakul. 

 

9-3. ábra: A meddőteljesítmény-vételezés hatása az U(P) jelleggörbére 

A feszültségekre felírható egyenlet: 

 

amelyben az áramok a P=P F  és a Q=Q F  teljesítménnyel és az U feszültséggel kifejezve: 

 

Az átvihető teljesítményre (a levezetés mellőzésével) az S 2=P 2+Q 2 szerint az 
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adódik, és ez alapján a P=P max stabilitási határteljesítmény a 

 

(9-3) 

összefüggésből határozható meg, ahol tgφ=Q F/P F. Az U(P) karakterisztikák alakulását a 9-3b. ábra szemlélteti. 

Látható, hogy a Q F>0 csökkenti, a Q F<0 pedig növeli a Q F=0 esethez tartozó és az   szerint számítható P max  

határértéket. 

12.      Statikus szinkron-stabilitás 

Az egymással szinkron kapcsolatban lévő és szabályozható feszültségű források (generátorok) közötti átvitel 

modelljét a 9-4a. ábra szerint vettük fel. 

 

9-4. ábra: Elvi modell és P(δ) karakterisztika a szinkron-stabilitáshoz 

Az átvitel az A és B pontok közötti soros X induktív reaktancián történik. A B pont U feszültségét a „helyi" 

forrás állandó, U=E B  értéken képes tartani. A B oldali fogyasztó csak P F  hatásos teljesítményt vesz fel (Q F=0) 

és tételezzük fel, hogy ezt csak az A oldali forrás állítja elő, ezért az átvitel B oldalára megérkező hatásos 

teljesítményre a P=P F  egyenlőségnek kell teljesülnie. A B csomópontban a meddő teljesítményekre (az ábra 

jelöléseivel) a Q+Q B=0 írható, mert Q F=0. 

12.1.      Állandó feszültségre szabályozás 

Abban az esetben, amikor a Q B =0 (és ezért a Q F=0 miatt a vezetéki vépontra Q=0), az U-I fazorábra a 9-4b. 

ábra szerint rajzolható meg. Láthatjuk, hogy ekkor E B< E A. 

Az U=E B=E A szerinti feszültségtartására történő szabályozás esetét a 9-4c. ábra mutatja. 

Az X induktív reaktancián folyó I áram az E A=E B+jX I összefüggésből határozható meg: I=-j(E A-E B)/X. A 

fogyasztó felé folyó I F áram az U feszültséggel azonos fázishelyzetű, mert Q F=0. Ezért a B pontra felírható I 

F=I+I B csomóponti egyenletből és a P=P F=U I F  kapcsolatból következik, hogy a B pont helyi forrásának I B  

árama 90°-kal késik az U  (illetve E B) feszültséghez képest. Ez azt jelenti, hogy az E B  feszültségű forrás Q B=E 

B I B meddőteljesítményt táplál be a B pontba. 

Mondhatjuk tehát, hogy a B oldali U feszültségnek az U=E A-ra történő szabályozása meddőteljesítmény-

betáplálást igényel a B ponton, illetve az U=E A  csak akkor érhető el, ha van „elegendő" Q B  forrásunk. A 9-4 
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ábra szerinti átvitel az XI 2  meddőteljesítmény-veszteséggel jár együtt (ezt a jelen példában az A és B oldali 

forrás az E A=E B  esetén egyenlő mértékben fedezi). 

A fazorábra alapján belátható, hogy a növekvő P F  (és így a növekvő P) az E A  és az E B  (és így az U) állandó 

értéken tartásához az A és B oldalon egyaránt növekedő Q betáplálást von maga után. A feszültségtartási 

képesség tehát szorosan összefügg a rendelkezésre álló források terhelhetőségével. 

12.2.      Az átvitel statikus szinkron-stabilitása 

A 9-4. ábra alapján a B  pontba érkező P=P F  teljesítmény az I P=I F jelöléssel a P=E B I P módon fejezhető ki. A 

9-4b. és c. ábrákhoz egyaránt írhatjuk, hogy az E A  és az E B  közötti δ szög alapján X I P=E Asinδ. 

Ezekkel az átvitt P teljesítmény a δ függvényében a 

 

(9-4a) 

kifejezéssel adható meg. Ebből adódik, hogy az állandó értékű feszültségek között átvihető legnagyobb 

teljesítmény (a sinδ=1 esetén): 

 

(9-4b) 

és ehhez tartozóan 

 

(9-4c) 

Az átvitel (9-4) szerinti P(δ) karakterisztikáját a 9-4d. ábra mutatja. A szinkron kapcsolatban levő források E A  

és E B feszültsége közötti δ szög az átvitt P függvényében növekszik. Valamely P=P 1  átvitelhez azonban két δ 

szög is tartozik (az ábrán δ1, illetve δ2), de ezek közül csak a kisebbik a stabil munkapont. A P 1  villamos 

teljesítményt az A forrás szolgáltatja és ehhez energetikailag P A m=P 1 mechanikai teljesítmény rendelhető, mert 

a felvett R=0 értékű átviteli összeköttetés esetében nincs P v veszteség. Ha valamilyen kis zavarás hatására a δ1 

munkapontból (az ábrán az 1. pont) a δ>δ1 irányban mozdulunk el a P(δ) karakterisztikán, akkor P>P 1  lesz az 

átvitt villamos teljesítmény. Ez a P>P A m  villamos teljesítmény az A oldali E A  feszültségű forrás forgását 

fékezi és ez a δ csökkenéséhez vezet, tehát a pillanatszerű zavarás megszüntével visszatérünk a kiinduló 

munkapontba. A δ2-höz tartozó 2. pont nem stabil munkapont, mert a δ>δ2 esetén P<P A m  és ez az A oldali 

forrás gyorsulását és így a δ további növekedését okozza, amely az E A és az E B  közötti szinkronkapcsolat 

megbomlását idézi elő. 

A statikus szinkron-stabilitás feltételét általános formában a 

 

(9-5) 

fejezi ki. 

A (9-4) alapján 

 

(9-6) 

és ezt, a munkapont megőrzési-képesség erősségére utaló kifejezést, szinkronozó teljesítménynek nevezzük. 

Egy P 0 , δ0 munkaponthoz kis Δδ szögváltozás esetén a villamos teljesítmény megváltozása (a munkapont 

körüli linearizálás elve alapján) a szinkronozó teljesítménnyel a 
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(9-7) 

szerint adható meg. Ebből láthatjuk, hogy a munkapontba visszatérítő ΔP villamos teljesítmény arányos az adott 

munkaponthoz rendelhető szinkronozó teljesítménnyel. Az átviteli tartalékot az ún. statikus szinkron-stabilitási 

tartaléktényzővel a 

 

szerint szokás jellemezni 

A P>P max teljesítményátvitel nem jöhet létre, illetve ilyen átviteli kényszer kialakulása a statikus szinkron-

stabilitás megbomlását okozza (esetünkben az A és B oldali forrás kiesik a szinkron kapcsolatból). 

A (9-2b) és a (9-4b) egybevetéséből látszik, hogy E B=E A  szabályozás esetén az állandó feszültségű pontok 

között átvihető P max kétszerese a passzív fogyasztóhoz szállítható legnagyobb teljesítménynek, vagyis 

 

(9-8) 

Az biztonságos átvitelhez elegendő (stabilitási) tartalékot kell hagyni, mert az átviteli út villamos gyengülése (X 

növekedése) mindig bekövetkezhet. Modellünkben a B oldali forrás kiesése az U=E B  állandóság megszűnését 

hozza magával, a továbbiakban az átvitel erősségét a   jellemzi és átviteli tartalék hiányában feszültség-

instabilitás állhat elő. 

A szinkron-stabilitási határteljesítmény P max = E 2/X  alakú kifejezéséből láthatjuk, hogy nagy teljesítmények 

szállításához nagyobb feszültségszintre, feszültségtartó képességre és az egyenértékű X-et csökkentő szoros 

hálózati kapcsolatokra van szükség. A nagy távolságú, nemzetközi teljesítményszállításokat általában nem az 

áramterhelhetőség, hanem a stabilitási követelmények korlátozzák. A gyors feszültségszabályozási eszközök 

alkalmazásával üzemelő átviteleket (rendszereket) az angol szóhasználat FACTS-nak (Flexible AC 

Transmission Systems) nevezi. A rendszer zavartűrő képességét, a zavarások által kiváltott átmeneti 

folyamatokat nemcsak a megelőző statikus állapot és a zavar jellege, hanem az automatikus szabályozások 

dinamikája is nagymértékben befolyásolja. 

1.   Szinkrongenerátor villamos üzeme állandósult állapotban 

13.    A szinkrongenerátor jellemzői 

A villamos energia termelése napjainkban döntő mértékben háromfázisú szinkrongenerátorokkal történik. 

Feltételezve, hogy a szinkrongépek működési elve az olvasó által ismert, bevezetésként csak néhány, a villamos 

üzem szempontjából lényeges gondolatot idézünk fel, arra törekedve, hogy egyszerű tárgyalási módot 

alkalmazhassunk. 

A szinkrongenerátorok forgórészében (rotor) egyenárammal gerjesztett, ún. pólus tekercselés van elhelyezve, a 

forgórész tekercsek száma adja a póluspárok számát. Az állórészbe (sztátor) a póluspárok számának megfelelő, 

szimmetrikus, háromfázisú tekercselést építenek. A forgórészt mechanikai teljesítményt leadni képes erőgép 

(turbina) hajtja. A turbina-generátor egység közös tengelyének Ωm mechanikai szinkron körfrekvenciája és az ω 

villamos szinkron körfrekvencia között a p póluspárok száma teremt kapcsolatot: Ωm=ω/p . A tengely n 

fordulatszáma és a hálózati f villamos szinkron frekvencia között az összefüggés: n=60f/p (1/perc), 50 Hz-es 

hálózati szinkron frekvencia mellett a lehetséges szinkron fordulatszámok: 3000, 1500, 1000, 750, 375...1/perc. 

A gőzturbinák által hajtott szinkrongenerátorok általában egy forgórész tekerccsel készülnek, tehát p=1 (azaz 

kétpólusúak). Az egy póluspárú gépek forgórésze a nagy fordulatszám miatt hengeres kialakítású, a pólustekercs 

a tömör acél forgórészbe mart hornyokban helyezkedik el. A kisebb fordulatszámra készült, 1-nél nagyobb 

póluspár számú gépek forgórésze a pólustekercsek beépítésére alkalmasan kiképzett és általában lemezelt 

vastestű, az állórész tekercselés egyes fázisai is a póluspárok számának megfelelően osztottak és elhelyezettek. 

 A pólustekercselés következtében a szinkrongépek forgórésze mágneses szempontból aszimmetrikus, ezért a 

gépben kialakuló fluxuskép jellemzésére mágnesezési irányokat szokás megadni. A gerjesztő áram mágnesezési 
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iránya szokásos jelöléssel d (direct), az erre merőleges irány jele q (quadrature). A mágneses aszimmetria a 

hengeres forgórészű gépeknél is jelen van, azonban ennek hatása kevésbé jelentős. 

A turbina által forgatott, egyenárammal átjárt forgórész tekercs gerjesztése az állórész tekercselésében 

szimmetrikus háromfázisú feszültséget indukál. Az állórész tekercseket szimmetrikus háromfázisú áramkörbe 

kapcsolva az állórész tekercselésben szimmetrikus háromfázisú áram folyik, amelynek eredő gerjesztése a 

forgórésszel szinkron forgó mezőt hoz létre. A forgórésszel együtt forgó koordináta rendszerből tekintve  a 

forgórész áram által létrehozott gerjesztés és az állórész áramok eredő gerjesztése álló helyzetű. Ha 

a  szinkrongenerátor a kapcsain hatásos villamos teljesítményt szolgáltat, akkor a forgórészből származó 

gerjesztés és az állórész áramok eredő gerjesztés vektora egymással szöget zár be. A kapcsokon leadott hatásos 

villamos teljesítménynek megfelelő nyomaték a forgórészt fékezi, a fékező hatást a turbinának a közös tengelyre 

kifejtett mechanikai hajtó nyomatékkal, illetve az ennek megfelelő mechanikai teljesítménnyel kell 

ellensúlyoznia. A szinkrongenerátor hatásos háromfázisú villamos teljesítménye (a veszteségektől eltekintve) 

tehát állandó fordulatszám esetén a turbina teljesítményével egyezik meg. Változó terhelés mellett a 

kapocsfeszültség állandó (névlegeshez közeli) értéken tartása a gerjesztő áram folyamatos szabályozásával 

érhető el. 

A szinkrongenerátor üzemét akkor tekintjük állandósult állapotúnak, ha a tengely fordulatszáma, az állórész 

árama és a forgórész gerjesztő árama nem változik. 

A következőkben a szinkrongenerátor villamos paramétereivel és modellezésével, állandósult üzemállapotaival, 

azok változásainak, illetve a szabályozásoknak a hatásaival, a gerjesztés szabályozók alapkérdéseivel 

foglalkozunk. Előtérbe helyezzük a fizikai jellegű megközelítést és a VER üzeme szempontjából is fontosnak 

mondható témaköröket, továbbá csak a szimmetrikus állapotokat tárgyaljuk és csak az alapharmonikus 

fazorokkal kezelhető mélységben. A konstrukciós kérdéseket csak az üzemtan szempontjából szükséges módon, 

érintőlegesen említjük. Az egyes összefüggésekben szereplő áramok, feszültségek, teljesítmények 

fázismennyiségek vagy a névleges adatokra vonatkozó viszonylagos egységben értendők. 

14.    Szinkrongenerátor paraméterek, 
generátormodell 

14.1.   Üresjárás 

A szinkrongenerátor üresjárási állapotában a gép a névleges fordulatszámával forog, az állórész tekercsekben 

nem folyik áram (I g =0), az U g kapocsfeszültség az állórészben indukált U s légrésfeszültséggel egyezik meg (U 

g = U s), amelynek nagysága a forgórész egyenáramú I f gerjesztésével állítható be (a mágneses remanenciát 

elhanyagoljuk): 

 

(10-1) 

A (10-1) képletben U g az állórészben indukált fázisfeszültség effektív értéke, a névleges fordulatszámhoz  ω 

=2π50,   Ψ g  az állórésszel kapcsolódó fluxus (I g =0 esetén megegyezik a Ψ s  légrésfluxussal), X ad = ω L ad az 

állórész és a forgórész közötti mágneses csatolást reprezentáló ún. d irányú főmező reaktancia, az A állandó az 

állórész és a forgórész közötti áram-átszámítási tényező (a forgórész egyenáram és az ezzel egyenértékű 

állórészbeli fiktív váltakozó áram effektív értéke közötti átszámítási faktor), I fg =A I f  a forgórész áram 

állórészre átszámított értéke. 

Az I f áramot változtatva méréssel meghatározható a szinkrongép U g(I f) üresjárási jelleggörbéje (10-1a. ábra), 

ami a forgórész és állórész vastest mágneses telítődése miatt nemlineáris jellegű, tehát az X ad  főmező reaktancia 

az I f  függvényében folyamatosan változik (növekvő I f-nél X ad csökken). Telítetlen értéke X adL, amely a 

mágnesezési görbe kezdeti (lineáris) szakaszára jellemző. 

A névleges U gn fázisfeszültséghez üresjárásban I fo gerjesztés szükséges, a mágnesezési görbe ezen pontjához az 

X adn reaktanciát rendeljük, amelyet a továbbiakban a főmező reaktancia telített értékének tekintünk. 
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10-1. ábra: Szinkrongenerátor üresjárásbana) üresjárási jelleggörbe, b) áramgenerátoros modell, c) 

feszültséggenerátoros modell, d) fazorábra üresjárához 

A jelleggörbe kezdeti lineáris U L szakaszára, illetve az U gn névleges feszültségéhez tehát írható: 

 

(10-2a) 

illetve 

 

(10-2b) 

A 10-1b. ábrán a szinkrongép áramgenerátoros modellje látható üresjárási állapotra. Üresjárásban az I fg =AI f 

áram hozza létre az állórészben indukált U s légrésfeszültséget. Az állórészt a generátor U g kapocsfeszültsége és 

az U s légrésfeszültség közötti X s (üresjárásban árammentes) szórási reaktanciával jellemezzük, az állórész 

tekercselés ohmos ellenállása a feszültségviszonyok vizsgálatánál elhanyagolható. 
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14.2.   Pólusfeszültség, szinkron reaktancia 

A 10-1c. ábra a szinkrongép feszültséggenerátoros modelljét mutatja, amely az áramgenerátoros 

modell  (generátorkapcsokra nézve) egyenértékű átalakításával határozható meg. A modell forrásfeszültsége a 

csak üresjárásban mérhető 

 

(10-3) 

ún. pólusfeszültség, amely a szinkrongép állandósult állapotára jellemző X d  (d irányú) szinkron reaktancia 

mögötti feszültségként értelmezhető. A szinkron reaktanciát d irányban az 

 

szerint definiáljuk, amelynek telítetlen, illetve telített értéke: 

 

(10-4) 

A 10-1d. ábrán az üresjárásban érvényes, a forgórésszel együtt forgó koordináta rendszerben megrajzolt 

fazorábra szerepel, amelyhez U g =U s = U p, a pólusfeszültség a d irányú gerjesztéshez képest 90°-ot siet, tehát 

q irányú. 

Megemlítjük, hogy a generátor ún. keresztirányú szinkron reaktanciája 

 

módon értelmezett, amelyben X aq a q irányú főmező reaktancia. Az X aq mágneses telítődése az üzemi áramok 

tartományában elhanyagolható és az X aq=X aqn paraméterrel helyettesíthető, amelyhez X aqn < X adn tehát X qn < X dn. 

14.3.   Rövidzárás 

A szinkrongenerátor állandósult háromfázisú kapocs-rövidzárási állapotában a gép a névleges fordulatszámával 

forog, a kapocsfeszültség zérus (U g=0), az állórész tekercsekben I g rövidzárási áram folyik, amelynek nagysága 

a forgórész I f  gerjesztő árama szerint változik. Az állórész áram az áramgenerátoros modell alapján 

áramosztással fejezhető ki: 

 

(10-5a) 

Az I g  az I f növelésekor gyakorlatilag arányosan növekszik (a jelleggörbe egyenes), a névleges I gn fázisáramhoz 

az I fz rövidzárási forgórészgerjesztés szükséges. Az állórészben indukált U S feszültséget (amely az állórész 

áramot kényszeríti) a forgórész áram és az állórész áram közös forgó mezője hozza létre. Az I g az állórész 

ellenállását elhanyagolva 90°-ot fokot késik az indukált feszültséghez képest és jelentősen csökkenti a forgórész 

gerjesztő hatását (ezt nevezik armatura reakciónak). 

Jelöljük az eredő d irányú gerjesztést I ad–vel, az állórész áram most d irányú, I d=I g, így 

 

(10-5b) 

Az I fz és I gn értékpárhoz az állórészben indukált U m és az U g kapocsfeszültség az 

 

(10-5c) 
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és 

 

(10-5d) 

egyenletekkel írható le. Ezen U m=X s I gn feszültség indukálásához az üresjárási jelleggörbe alapján az I adm=AI fm 

eredő gerjesztő áram kell. Szükséges tehát az (AI fz-I gn)=AI fm  egyenértékűsége, vagy másként fogalmazva az I gn 

állórész áram gerjesztési szempontból A(I fz-I fm) értékű forgórész áramot hatástalanít. Ezek alapján - a jó 

közelítéssel állandónak vehető - A átszámítási tényező meghatározható: 

 

(10-6) 

A szinkrongenerátorra jellemző villamos paraméter az ún. rövidzárási viszony(szám), amelyet az üresjárásban 

névleges feszültséget, rövidzárásban névleges áramot eredményező forgórész áramok aránya szerint az 

 

(10-7) 

módon definiálunk. Az RV nagyobb teljesítményű, hengeres forgórészű generátorokhoz általában 0,5 körüli 

érték. Ez azt mutatja, hogy az I fo árammal névleges feszültségre gerjesztett, majd háromfázisúan rövidre zárt  

RV=0,5 paraméterű generátor állandósult kapocszárlati árama a névleges áramnak csak a fele értéke, ha 

gerjesztést rövidzáráskor továbbra is I fo állandó értéken tartjuk. 

14.4.         Generátoradatok állandósult üzemállapothoz 

Tájékoztatásként egy Magyarországon régebben elterjedt, ORV 220 típusjelű generátorhoz adunk meg adatokat 

a 10-1. táblázatban. A reaktanciák az ún. névleges terhelési impedanciára viszonyított értékek (Z n=1 ve., illetve 

Z n=100%) és névleges (50 Hz) frekvenciára vonatkoznak. 
 

n névleges forgórész-fordulatszám 3000 1/perc 

Sn névleges háromfázisú állórész 

teljesítmény 
259 MVA 

Un névleges kapocsfeszültség, 

vonali érték 
15,75 kV 

In névleges állórész áram, I n=S 

n/(1,73U n) 
9,5 kA 

cosφn teljesítménytényező a P tn=220 

MW turbinateljesítményhez 
0,85 

 

Zn névleges terhelési impedancia, 

Zn=Un/(1,73In) 
0,958 ohm 

Ra állórész ellenállás (egy fázis, 

75°C-on) 
0,002 ve. 

Xs állórész szórási reaktancia 0,20 ve. 

XadL hosszirányú főmező reaktancia, 2,62 ve. 
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telítetlen érték 

Xadn hosszirányú főmező reaktancia, 

telített érték 
1,94 ve. 

XdL hosszirányú szinkron reaktancia, 

telítetlen érték 
2,82 ve. 

Xdn hosszirányú szinkron reaktancia, 

telített érték 
2,14 ve. 

Xaq keresztirányú főmező reaktancia 

(telített érték) 
1,50 ve. 

Xq keresztirányú szinkron reaktancia 

(telített érték) 
1,70 ve. 

Ufo üresjárási forgórész-feszültség 

névleges kapocsfeszültséghez 
136 V 

Ifo üresjárási forgórész-áram 

névleges kapocsfeszültséghez 
455 A 

Ifz rövidzárási forgórész-áram 

névleges állórész áramhoz 
950 A 

RV rövidzárási viszony, RV=I fo/I fz 0,479 
 

A a forgórész áram állórészre 

átszámításának tényezője 
10,76 Aeff/Ad

c 

10-1. táblázat: Paraméterek egy ORV 220 típusú szinkrongenerátor állandósult üzeméhez 

14.5.   Az Up-Xd modell 

A generátor áramköri modellje és az üzemállapotok minőségi jellegű vizsgálata jelentősen egyszerűsíthető, ha a 

hossz- és keresztirányú főmező reaktanciák közötti eltérést (Xaq<Xad) elhanyagoljuk, vagyis nem vesszük 

figyelembe a mágneses telítődést és a modellt a d és q irányban azonos Xd=Xq=Xdn szinkron reaktanciával 

képezzük. Az Xq=Xd hengeres forgórészű generátorhoz elfogadható közelítésnek mondható, a mágneses 

telítődés elhanyagolása is megengedhető, mert a légrésfeszültség az üzemi terhelési tartományban a névleges 

kapocsfeszültséghez közelálló értékű. 

Az Up-Xd modellben a 10-1c. ábra alapján az Ug kapocsfeszültség, az Ig állórész áram és az Up pólusfeszültség 

fazorok közötti összefüggés az 

 

(10-8) 

alakban írható fel, amelyhez tehát X d=X dn  és U p=X adn AI f. 

15.   Üzemállapotok 

15.1.      Szinkronozás, lekapcsolás a hálózatról 

A szinkrongenerátor hálózatra kapcsolási műveletét szinkronozásnak nevezzük. Ehhez előzetesen a generátort 

névleges fordulatszámra kell hozni és névleges feszültségre kell gerjeszteni, pontosabban az szükséges, hogy a 



         A fogyasztói teljesítményigény 

változásai 
 

 54  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

generátor kapocsfeszültsége és annak frekvenciája az U H hálózat oldali feszültséggel és annak f H 

frekvenciájával azonos legyen: 

 

Az ideális kapcsolási pillanat az, amikor az U g és U H közötti  αgH fázisszög zérus, de ez az igény a gyakorlatban 

csak közelítőleg teljesíthető; a kedvezőbb eset az, amikor az U g késik, mert ekkor a bekapcsolási pillanatban a 

hálózat a forgásiránnyal megegyezően „rántja be” a generátor-forgórészt. 

A szinkronkapcsolást régebben kézi manőverekkel, az U g  és U H közötti feszültség figyelésével (szinkronozó 

lámpa) végezték, ma ezt a feladatot szinkronozó automatika látja el. 

A generátor hálózatról való lekapcsolása történhet tervszerűen vagy védelmi működtetés által. A meghajtó 

mechanikai teljesítményt gyorsan kell megszüntetni (P m→0), hogy a túlpörgést megakadályozzuk. A forgórészt 

le kell gerjeszteni (I f→0), hogy a kapocsfeszültség növekedését elkerüljük, a forgórészben visszamaradó 

mágnesség és a még hosszú ideig forgásban lévő tengely miatt az állórészben még így is indukálódik némi 

feszültség, ezért szükséges (például a géptranszformátor zárlatának hárításához)  a gépfeszültségű megszakító. 

15.2.   Kapocsteljesítmény 

A szinkrongenerátor akkor kerül terhelés alá, ha hálózatra (vagy fogyasztói terhelésre) kapcsolódik. A 

generátorkapcson kiadott S g=P g+jQ g  teljesítményt az U g kapocsfeszültséggel és az I g állórész árammal 

fejezhetjük ki (a képletekben a mennyiségek viszonylagos egységben értendők): 

 

(10-9) 

ahol a * a konjugálás jele, S g a komplex, P g a hatásos és Q g a meddő teljesítmény, φ g az  Ug  és  Ig  fazorok 

közötti fázisszög, amelyre φ g>0, ha az áram késik a feszültséghez képest. 

Állandósult üzemben - a veszteséget elhanyagolva - a hatásos villamos teljesítmény a meghajtó turbina leadott 

mechanikai teljesítményével azonos és annak változását követi: 

        Pg=Pm          (ha fordulatszám állandó) 

A kapcson mérhető Q g szerint a generátor üzemét 

Q g>0        esetén túlge rjesztett  (az áram késik, φ g>0), 

Q g<0        esetén alulgerjesztett (az áram siet,  φ g <0) 

állapotként definiáljuk. Ezen konvenció alapján azt mondhatjuk, hogy túlgerjesztett állapotban a generátor a 

kapcsain meddő teljesítményt ad le (termel), alulgerjesztett állapotban pedig meddő teljesítményt vesz fel a 

hálózatból (nyel, fogyaszt). A lehetséges üzemállapotokat a 10-2. ábra foglalja össze. 
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10-2. ábra: Generátor terhelési állapotoka) áramgenerátoros és feszültséggenerátoros helyettesítés, b) 

kompenzátor üzem, túlgerjesztett állapot, c) kompenzátor üzem, alulgerjesztett állapot, d) generátorüzem 

(Pg>0), a gépkapcson Qg=0, e) generátorüzem, túlgerjesztett állapot (Qg>0), f) generátorüzem, alulgerjesztett 

állapot (Qg<0) 

15.3.   Terhelési szög (pólusszög) 

A  generátor P g terhelési állapotára jellemző δ g terhelési szöget a q irány, vagyis az U P fazor iránya és az U g 

fazor iránya között villamos szöggel definiáljuk; alapértelmezés szerint a P g=0 esetben tehát a δ g terhelési szög 

zérus. 

Az egyszerűbb tárgyalásmód érdekében továbbra is az R a=0 közelítést alkalmazzuk. Ha az állórészben áram 

folyik, de P g=0, akkor az I g 90°-ot fokot késik (vagy siet) az U g-hez képest, az  I g a d (vagy avval ellentétes) 

irányba mutat, és ekkor az U g, az állórészben indukált  U S  és az U p pólusfeszültség egyaránt a q irányba esik 

(10-2b. és c. ábra). A hatásos teljesítmény termeléséhez szükséges villamos nyomaték a generátorban akkor tud 

a kialakulni, ha a forgórész Θ fg gerjesztésvektora és az állórésszel kapcsolódó eredő Ψ g fluxusmező forgó 

térvektora egymással szöget zárnak be, vagyis a d irányú forgórészgerjesztés forgásirányban megelőzi a Ψ g 

állórészfluxust (amely az állórész R a ellenállását elhanyagolva az U g kapocsfeszültséghez képest 90o-ot késik); 

vagy másként mondva a q irány siet az kapocsfeszültséget leíró U g fazor előtt (10-2d. e. és f. ábra). 

Megemlítjük, hogy a δ g terhelési szög szerinti q irányt ténylegesen az U g+jX q I g  fazor végpontja jelöli ki, de ez az q irány az Xq=Xd közelítést 

alkalmazó Up-Xd modellben az Up = U g+jX d I g   pólusfeszültség  fazor végpontja szerint alakul. 

A δ g terhelési szög mérhető jellemző. A mérés elvéhez képzeljük el, hogy a turbina-generátor tengelyről minden 

teljes körülforduláshoz a póluspárok számával megegyező számú impulzust kapunk úgy, hogy az impulzusok 

követési ideje azonos a hálózati f szinkron frekvenciának megfelelő T=1/f villamos periódusidővel. Figyeljük az 

u g (t) kapocsfeszültség időfüggvényt - például az a fázist- és detektáljuk a pozitív null-átmenetek időpontját, 

amelyek gyakorisága szintén a T időnek felel meg. A P g=0 állapothoz a tengelyimpulzusok és a null-átmenetek 

megjelenésének időpontját fedésbe hozzuk, tehát az egymáshoz képesti időeltérést ekkor Δ t=0 értékűnek 

tekintjük. A P g>0 terhelés hatására - mivel a forgórész a terheletlen állapothoz képest siető pozícióba kerül - a 

tengelyimpulzus Δ t>0 idővel meg fogja előzni a nullátmenet pillanatát. A Δ t időhöz rendelhető δ g villamos 

szög és a T periódusidőhöz tartozó 2π szög arányossága alapján a terhelési szög meghatározható: 

 

mert a forgórész helyzetét ténylegesen leíró mechanikai δ m szögfordulás és a villamos δ g közötti kapcsolat a 

póluspárok számával adható meg. 

15.4.   Kompenzátor üzem (Pg=0) 
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A zérus hatásos teljesítmény (Pg=0) melletti, de Ig≠0 üzemállapotokat szokás kompenzátoros üzemnek is 

nevezni, ekkor a szinkrongépnek csak feszültségszabályozó, meddőteljesítmény termelő, illetve 

meddőteljesítmény fogyasztó (nyelő) szerepe van. A hálózatra kapcsolt generátor leadott hatásos teljesítménye 

zérus ha az Ig állórész áramnak nincs az Ug kapocsfeszültség irányába eső összetevője (φg=±90°), így a 

pólusfeszültség, a légrésfeszültség és a kapocsfeszültség azonos irányú (δg=0). A veszteségeket elhanyagolva a 

mechanikai teljesítményt is zérusnak tekintjük (P m=0). 

A gerjesztő áram értékét az I g=0 állórész áramot adó értékhez képest változtatva, az állórészben áram folyik 

amely (az U g feszültséget választva viszonyítási iránynak): 

 

és amelyben U p csak a gerjesztő áramtól, az U g a gerjesztő áramtól és a hálózati kapcsolattól egyaránt függ, 

tehát I g a gerjesztés és a hálózat függvénye. 

Az  S g=U g I g * kapocsteljesítményre adódik, hogy: 

 

A Q g >0 túlgerjesztett állapothoz most U p > U g (illetve az ennek megfelelő I f gerjesztés), a Q g<0 

alulgerjesztett állapothoz U p < U g szükséges (10-2b. és c. ábra). A meddőteljesítmény termelés/nyelés mértéke 

a hálózattól is függ, az I f  forgórész árammal szabályozható, az U p  U g esetben Q g=0. A generátorkapcsokon 

felvehető (nyelt) meddő teljesítmény legnagyobb értéke adott U g-hez az U p=0 (I f=0) esetében érhető el, 

eszerint: 

 

(10-10a) 

Ugyancsak egy adott U g esetén az  U p  max szerint adható meg a legnagyobb meddőtermelés: 

 

(10-10b) 

15.5.   Generátorüzem (Pg>0) 

A P g hatásos (villamos) teljesítmény termelésének alapfeltétele a turbina által a generátorral közös tengelyre 

kifejtett mechanikai nyomaték, illetve az ennek megfelelő P m mechanikai (turbina) teljesítmény. A P g>0 

esetekben a q irányú U p pólusfeszültség az U g kapocsfeszültség fazort forgásirányban megelőzi, közöttük a 

terhelés nagyságától függő δ g terhelési szög jön létre. 

Az S g=P g+jQ g  kapocsteljesítményt az U g-re vetített I g=I gP-jI gQ  fe lírás szerinti állórész árammal is megadhatjuk: 

 

amelyhez I gP=I g cos φ g  a hatásos teljesítménnyel,  I gQ=I g sin φ g a meddő teljesítménnyel arányos (fiktív) áram 

komponens. Az U g=állandó értéke esetén (szabályozott kapocsfeszültség) a P g=P m=állandó esetben az I gP=P 

g/U g=állandó, illetve a Q g=állandó esetben az I gQ=Q g/U g=állandó áram komponenseket kapjuk. 

A 10-2d. ábra azt az esetet mutatja, amikor a generátor a kapcsain csak P g hatásos teljesítményt szolgáltat (a 

meddőteljesítmény nulla), tehát az állórész áram a kapocsfeszültséggel azonos fázisú, vagyis: I g=I gP  (I gQ=0). 

Az U p - X d modell szerint most a pólusfeszültségre és a terhelési szögre felírható, hogy 
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(10-11a) 

illetve 

 

(10-11b) 

Látható, hogy adott U g-hez a δ g terhelési szög P g/U p  szerint változik, továbbá a Q g=0 tartásához most U p > U 

g szerinti gerjesztés szükséges. 

A 10-2e. ábra szerinti üzemállapotban a generátor a hatásos teljesítmény mellett meddőteljesítményt is termel. 

Ebben az esetben a pólusfeszültség: 

 

Változatlan U g és P g=P m üzemben - összevetve a Q g=0 esettel - látható, hogy a pólusfeszültségnek a 

kapocsfeszültség irányára vett vetülete a termelt meddőteljesítmény nagyságától függően megnő, az arra 

merőleges komponens változatlanul csak a termelt hatásos teljesítménytől függ. A terhelési szögre felírt (10-

11a) összefüggés mutatja, hogy most sin δ g és így δ g értéke kisebb, mivel a Q g>0 termeléshez most nagyobb U 

p (illetve gerjesztés) kell. 

A gépkapcson kiadott meddőteljesítmény a Q g=U g I gQ és az I gQ=(U p cos δ g-U g/X d) alapján: 

 

(10-12) 

A 10-2f. ábra „meddőnyeléses” üzemállapotot mutat, vagyis Q g és  I gQ  negatív. A generátor alulgerjesztett 

állapotában az U p-nek a kapocsfeszültség irányára vett vetülete az elnyelt meddőteljesítmény nagyságától 

függően csökken, változatlan U g és P g=P m üzemben az U p (illetve a gerjesztés) csökkenése következtében a 

terhelési szög nő. 

Az ábrák alapján látható, hogy állandó (rögzített) U g kapocsfeszültséget feltételezve, a P g teljesítmény 

állandósága mellett, a változó Q g meddőteljesítmény termelés/nyelés beállításához szükséges U p fazor 

végpontjai az U g  -vel párhuzamos egyenesen mozognak. Állandó Q g mellett az U p fazorok végpontjai az U g-re 

merőleges egyenes mentén változhatnak, ha változik a P g teljesítmény. Az állandó U g-vel párhuzamos 

szintvonalak tehát azonos P g, az  U g-re merőlegesek azonos Q g értékhez tartoznak. 

A fazorábrák és az összefüggések alapján belátható, hogy adott U go  kapocsfeszültség-alapjelre történő 

szabályozás esetén a P m növelésekor az U g=U go tartásához a gerjesztést is növelni kell. A Q g=Q go alapjelre 

történő szabályozásnál a P m alapjel változása a gerjesztés változtatását is igényli; ha a gerjesztő áram állandó, 

akkor P m változásakor a kapocsfeszültség is változni fog. 

A (10-11) egyenlet mutatja, hogy a hálózaton keresztül a többi generátorral szinkronkapcsolatban lévő generátor 

a P g  kapocsteljesítmény maximumát a δ g=90°-nál éri el, ennél nagyobb terhelési szög esetén a generátor 

statikus szinkron stabilitása megszűnik, tehát a δ g≤90° a statikus szinkron-stabilitási feltétel. 

A meghajtó mechanikai teljesítményre adott U g, U p (illetve I f gerjesztés) esetén a 

 

feltételt teljesíteni kell, illetve a kívánt P g=P m teljesítményhez a megfelelő stabilitási erősséget - a hálózati 

feltételek megléte esetén - a gerjesztés szabályozásával érhetjük el. 

Az üzemi munkapontok stabilitási erőssége az ún. szinkronozó teljesítménnyel írható le: 
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(10-13) 

Ez a kifejezés jól mutatja a kapcson kiadott Q g meddő teljesítmény és a stabilitás (a biztonságos üzem) szoros 

kapcsolatát. Látható, hogy Q g=Q gmin U g 2/X d esetén P sz=0 lesz (δ g=90°). Adott munkapontban a statikus 

stabilitás mértéke ún. stabilitási tartaléktényezővel (K st) is jellemezhető: 

 

(10-14) 

A szinkrongenerátor különböző állandósult terhelési állapotait áttekintve a következő főbb megállapítások 

tehetők: 

teljesítményétől függ ( állandósult állapotban avval 

azonos). 

forgórész gerjesztő áramának függvénye. 

dó kapocsfeszültség tartása a pólusfeszültség (a gerjesztő áram) 

folyamatos szabályozásával lehetséges. 

teljesítmény, másodlagosan a gerjesztési állapot szabja meg. A forgórész áram csökkentése a terhelési szöget 

növeli (alulgerjesztett tartományban jelentősen), a gerjesztés növelése a terhelési szöget csökkenti (túlgerjesztett 

állapotban kis mértékben). 

litás feltételeinek megléte mellett lehetséges. 

16.   A szinkrongenerátor hálózati üzeme 

Egy turbina - generátor - géptranszformátor egységkapcsolású (blokkrendszerű) termelőegység a saját 

segédüzemének (házi üzemi önfogyasztás) teljesítményigényét a generátorkapocsról, ún. 

hónaljtranszformátoron keresztül látja el. A házi üzem P hü teljesítményigénye a termelt P g  néhány %-a, a 

névleges teljesítményhez általában 5÷8%, kisebb P g-hez a P hü  P g arány nagyobb. A házi üzem 

meddőteljesítmény felvétele jó közelítéssel a  Q hü=(0,75÷0,8) P hü szerint adható meg. A nagyfeszültségű 

hálózatba betáplált P gN+jQ gN  teljesítményt a blokktranszformátoron fellépő P btr+jQ btr veszteséget is figyelembe 

véve adhatjuk meg: 

 

Az egyszerűsítés érdekében a P hü, P btr , Q hü értékeket figyelmen kívül hagyhatjuk, tehát a 

 

közelítéssel vizsgálhatjuk a generátor hálózati üzemét. 

16.1.      Szigetüzem (aszinkron járás) 

Ha egy szinkrongenerátor egyedül járva (szigetüzemben) szolgál ki egy fogyasztói körzetet, akkor a körzetben 

uralkodó frekvenciát a gép fordulatszáma határozza meg. A fogyasztói sziget frekvenciájának névleges értéken 

tartásához a szinkrongenerátort hajtó turbina mechanikai teljesítményét úgy kell beállítani (szabályozni), hogy a 

termelt villamos teljesítmény a névleges fordulatszámon (villamos frekvencián) tartson egyensúlyt a fogyasztók 

mindenkori wattos teljesítmény igényével. Az egy gép által táplált sziget fogyasztói csomópontjain uralkodó 

feszültséget a szinkrongenerátor kapocsfeszültsége (forgórészének gerjesztő árama) szabja meg. 

Mivel a fogyasztói terhelés folyamatosan változhat, a gépegységnek mind a turbinateljesítményét, mind a 

gerjesztő áramát folyamatosan (gyorsan és stabilan) szabályozni kell a frekvencia és a feszültség névleges (vagy 

ahhoz közeli) értéken tartásához. 
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16.2.      Hálózati szinkron (kooperációs) üzem 

Hálózati kapcsolat, üzemállapotok 

Ha egy erőmű szinkrongenerátorai villamos hálózaton keresztül több más generátorral azonos frekvencián 

szinkronkapcsolatban üzemelnek, akkor egy generátor a szinkronjáró rendszer hálózatára kapcsolódó fogyasztók 

által igényelt összteljesítménynek általában csak a töredékét szolgáltatja. A gépek fordulatszáma és a hálózat 

villamos frekvenciája normál üzemben gyakorlatilag állandó. A hálózati frekvenciát és a csomóponti 

feszültségek értékét (beleértve a vizsgált gépegységek csatlakozási pontjának frekvenciáját és feszültségét is) 

alapvetően a nagy hálózat többi gépe együttesen határozza meg, valamely hálózati csomópont feszültségét egy 

gépegység az adott csomóponttól vett villamos távolsága és a szabályozások együttesének függvényében 

módosíthatja. 

Tegyük fel, hogy az erőműben csak egy blokk üzemel. A generátor hálózati kooperációjának villamos üzemi 

sajátosságait a 10-3. ábra szerinti (a kooperációs kapcsolatokat és a hálózatot egyszerűsített módon és csak a 

vizsgált generátor, illetve erőmű szempontjából leképező) ún. egy gép - nagy hálózat modell segítségével 

tekintjük át. 

A 10-3a. ábrán az N jelű nagyfeszültségű hálózati gyűjtősínre kapcsolódó turbina-generátor-transzformátor 

egység egyvonalas sémája és áramköri modellje látható. A hálózatot és a rendszer többi gépét villamos 

szempontból egy E H forrásfeszültséggel és az N sín külső (hálózat felőli) 3F zárlati árama szerinti X H 

reaktanciával jellemezzük. A rendszer összfogyasztását az E H forrás kapcsaira helyezve képzelhetjük el (az ábra 

ezt nem tartalmazza) és a fogyasztás döntő részét az E H feszültségű forrás fedezi. 

A generátor által a hálózatba táplált P g  hatásos villamos teljesítmény a P t turbinateljesítménnyel egyezik meg 

(a veszteségeket elhanyagoljuk), tehát értéke a beállított alapjeltől függ, a modellben a P g az X tr+X H 

reaktanciájú átviteli úton jut el az X H mögött jelentkező fogyasztáshoz. A rendszer feszültség- és 

meddőteljesítmény változásai a hálózati csatlakozási (N) gyűjtősín U N feszültségének változása által hatnak a 

generátor üzemére; az U N hálózati eredetű változásait a modellben az E H változtatásával képezhetjük le. 
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10-3. ábra: Szinkrongenerátor hálózati szinkron üzemea) egyvonalas séma és pozitív sorrendű modell, b) 

generátorüzem, Qg=0, c) generátorüzem, túlgerjesztett állapot, d) generátorüzem, alulgerjesztett állapot 

Az U g kapocsfeszültség és a kapcsokon termelt, illetve elnyelt Q g meddőteljesítmény a gépegység U-Q 

szabályozásának és a hálózati feszültségviszonyoknak a függvénye. 

Az üzemi viszonyokat a 10-3. ábra segítségével elemezzük. 

Az I g=I gP I gQ állórészám I gP  komponense adott U g esetén csak a P g-től függ: I gP=P g/U g. 

Adott hálózati feszültségviszonyok mellett - amelyet a modellben az E H értékének megválasztásával 

reprezentálunk - a felvett U g-ből kiindulva az (X tr+X H)I gP  ismeretében egyértelműen adódik az  E H iránya (az 

U g és az E H közötti δ H villamos szög), ezáltal a generátoráram I gQ komponense és így a Q g meddő teljesítmény: 

 

Az U p=U g+jX d I g  révén ugyancsak meghatározottá válik a forgórész helyzetét megadó q tengely iránya, a δ g 

villamos szög és az adott terhelési állapotban szükséges U P pólusfeszültség, illetve a szükséges I f forgórész 

gerjesztés. 
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A kapocsfeszültség és a pólusfeszültség közötti δ g szöget, a kapocsfeszültség és a hálózati forrásfeszültség 

közötti δ H szöget adott U g esetén tehát az I gP áram, azaz a P g  hatásos teljesítmény, az adott reaktanciák és az U 

g illetve E H egymáshoz képesti nagysága határozza meg. A Q g dominánsan az U g és E H értékétől függ (illetve 

ezek függvényében változik), és a δ H kis értéke miatt jó közelítéssel igaz, hogy 

 

(10-15) 

A zérus kapocs-meddő teljesítménnyel üzemelő szinkrongenerátor fazorábrája a 10-3b. ábrán látható. Állandó 

értékű wattos teljesítmény betáplálást és a kapocsfeszültség nagyságát állandó értéken tartó szabályozást 

feltételezve, az E H  csökkenése (amelyet a rendszerterhelés növekedése okozhat), a generátor túlgerjesztését 

igényli (10-3c. ábra), amit az automatikus gerjesztés szabályozó valósít meg. Csökkenő rendszerterhelés mellett 

(az E H, illetve az U N növekszik) a gerjesztés szabályozó - állandó értékű kapocsfeszültség-alapjel esetén - a 

generátort alulgerjeszti (10-3d. ábra). Az alulgerjesztés a terhelési szög növekedését, ezáltal a gép statikus 

stabilitási tartalékának csökkenését, szélső esetben a statikus stabilitás megszűnését okozhatja. A stabilitás 

megbomlásának elkerülésére a gerjesztés szabályozókat az alulgerjesztés mértékét korlátozó berendezéssel kell 

ellátni. 

Gerjesztés szabályozás 

A gerjesztés szabályozás az I f  forgórész áram célirányos változtatását jelenti. A generátor közvetlen U g - Q g 

szabályozásához a következő alapeseteket értelmezhetjük: 

a) az I f forgórész áram (illetve az U f  forgórész feszültség) állandó (I f=I fo alapjel) 

b) a kapocsfeszültség szabályozása U go alapjelre (U g=U go) 

c) a kapocs-meddő teljesítmény szabályozása Q go alapjelre (Q g=Q go) 

d) a kapocsfeszültség terhelőáram-függő szabályozása U g U go+Z I g  

Az a) a kézi szabályozás esete (a modellben U p állandó), a b), c) és  d) automatikus gerjesztés szabályozást 

igényel. A szabályozásnál figyelembe kell venni a tartós terhelhetőség és a biztonságos üzem által szabott 

korlátozásokat. 

A gerjesztés szabályozás hatásának elemzéséhez adott terhelési állapotból (pl. 10-3b. ábra) kiindulva növeljük 

meg a forgórész áramot. Ennek hatására arányosan növekszik az U p pólusfeszültség ΔU p–vel, az X d, X tr és X H 

reaktanciáktól, illetve ezek arányaitól függően a kapocsfeszültség ΔU g–vel, a hálózati gyűjtősín feszültsége ΔU 

N–nel növekszik meg, amelyet a 10-3a. ábra szerinti modell alapján - jó közelítéssel feszültségosztással - az 

alábbi formában fejezhetünk ki (a P g és E H  változatlan): 

 

(10-16a) 

 

(10-16b) 

A generátor-blokktranszformátor egységre az X tr<<X d  írható és egy blokk esetén általában az X H <<X tr 

reaktancia-viszony a jellemző. A (10-16a) összefüggés alapján beláthatjuk, hogy egy - a rendszer többi gépével 

szinkronjáró - generátor kapocsfeszültségének számottevő megváltoztatása a gerjesztő áram jelentős 

változtatását igényli. A (10-16b) összefüggés mutatja, hogy egy generátorral X H <<X tr  esetén a hálózati 

gyűjtősín U N feszültsége csak nagyon kis mértékben szabályozható. 

Egy erőműben általában több blokk üzemel párhuzamosan és ekkor egy generátor gerjesztésének szabályozása 

gyakorlatilag csak az adott gép Q g  meddőteljesítmény-szabályozását fogja eredményezni. A ΔQ g változás az U 

go, U No és Q go  munkapontból kiindulva az 
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összefüggésekből fejezhető ki. A ΔU N ≈  0 közelítéssel és a ΔU gΔI gQ elhanyagolásával 

 

adódik. A képlet jobb oldalán az U goΔI gQ tag a mértékadó, tehát végül az adott generátorra jó közelítéssel a 

 

(10-17) 

szerint adhatjuk meg a meddőteljesítmény változását. 

A hálózati gyűjtősín U-Q szabályozása 

A hálózati N gyűjtősín U-Q szabályozásának elemzéséhez legyen a párhuzamosan üzemelő és a szabályozásban 

résztvevő generátorok blokktranszfomátorainak párhuzamos eredő reaktanciája X TR értékű. A 10-3a. ábra 

szerinti modellt és a 10-3b. fazorábrát alapul véve egy hálózatoldali ΔU N növekedés hatására, változatlan U go 

kapocsfeszültség-alapjel esetén, jó közelítéssel ΔI Q≈-ΔU N/X TR lesz a generátor által kiadott meddőteljesítmény-

változással arányos áramváltozás. Az N sínre vonatkozóan a ΔU N<<U N alapján jó közelítéssel írhatjuk, hogy a 

hálózati meddőteljesítmény betáplálás megváltozása: ΔQ N≈-ΔU N U N/X TR.  Ennek alapján  az U-Q viszonyokra, a  Q N ( U N) 

összefüggésre jellemző, az U N- Q N koordináta rendszerben  állandó  U go esetre vonatkozó ún. terhelési 

karakterisztika a 

 

(10-17) 

meredekséggel jellemezhető. 

Belátható, hogy a gerjesztés szabályozás hatására a kapocsfeszültség U g1=U go+ΔU g változáshoz a sínfeszültség 

U N1=U N+ΔU N változása és vele a Q N1=Q N+ΔQ N hálózati meddőteljesítmény-betáplálás változása az U N- Q N 

koordináta rendszerben a 

 

(az Ug szabályozva) 

(10-18) 

meredekségű ún. szabályozási karakterisztikával írható le. 

A ΔQ N-ΔU N változásokat jellemző terhelési, illetve szabályozási karakterisztika mutatja, hogy például az X 

TR≈X H (kiegyenlített villamos távolság) esetén az U N feszültség ingadozása az erőmű által jól „kiszabályozható”, 

míg egy X H<<X TR (villamosan nagyon erős hálózati kapcsolat) esetében az adott erőmű „egyedül” nem képes az 

U N mértékadó szabályozására. 

17.      A szinkrongenerátor tartós terhelhetősége 

17.1.   A szinkrongenerátor terhelhetőségének korlátai 

A turbina-generátor egység tartós üzemi teljesítmény terhelhetőségének fizikai korlátait a turbinaüzem, a 

szinkron stabilitás és a generátor villamos üzemi jellemzők (a generátor állórészének és forgórészének 

áramterhelhetősége, a kapocsfeszültség tartósan megengedhető legnagyobb értéke) szabják meg. 
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A forgórészt meghajtó P m mechanikai teljesítmény alsó és felső korlátját a turbina hosszabb ideig fenntartható P 

t max teljesítőképessége, és a még stabilizált (szabályozható) üzemben tartáshoz szükséges P t min  teljesítmény adja 

meg. A P t max a P t névl névleges teljesítménnyel azonosnak vehető, gőzturbinához a P t  min kb. a névleges érték 

25%-a. A P g=P m alapján tehát a P g villamos teljesítmény korlátai: 

 

A generátor a P g  kapocsteljesítmény maximumát a δ g=90°-nál éri el. A megfelelő stabilitási tartalékhoz a 

 

szerint adható meg a terhelési szög korlátja, például δ g max=70°÷75° felvételével. 

Az állórész melegedése miatt az I g állórész áram az adott hűtési viszonyok mellett még megengedhető I g max által 

korlátozott, vagyis szükséges feltétel az 

 

Jól méretezett gerjesztőrendszer esetén az I f forgórész áramot nem a gerjesztőrendszer, hanem a forgórész 

melegedése miatt tartósan még megengedhető I f max korlátozza, amelyet a modellben az U p max által veszünk 

figyelembe, vagyis tartós üzemben 

 

A nyelt meddőteljesítmény legnagyobb értéke adott U g-hez az U p=0 (I f=0), illetve U pcosδ g=0 (δ g=900) 

esetében: 

 

Alulgerjesztett állapotban a „meddőnyelés” mértékének nem csak a terhelési szög növekedése miatti stabilitási 

követelmény szab határt, hanem a forgórész hosszanti végein, az ún. homlokoldalon - a nagyobb fluxusszórás 

miatt fellépő - többletmelegedés is „nyelési” korlátozást jelent. 

Az U g  üzemi kapocsfeszültséget általában (a lehetőségek és a szabályozhatóság szerint) a névlegeshez közeli 

értéken, illetve a névlegeshez képesti ±10÷15%-os sávban tartják, a megengedhető U g max értéket az állórész 

szigetelése adja. 

17.2.      A P-Q terhelhetőségi diagram 

A tartós-terhelhetőségi korlátokat célszerűen a Pg és Qg  kapocsteljesítményre vonatkozó P-Q diagramon 

ábrázoljuk (10-4. ábra), amely az U p - X d modell felhasználásával megszerkeszthető. (Megjegyezzük, hogy 

pontos szerkesztéshez a kiképzettséget, a mágneses telítődés, a hűtési viszonyokat is figyelembe kell venni.) A 

szinkrongenerátor üzemállapotát úgy kell meghatározni (a turbinateljesítményt és a gerjesztő áramot úgy kell 

szabályozni), hogy a konkrét P- Q munkapont a terhelhetőségi határgörbén, azaz a 10-4. ábra szerinti, 1-2-3-4–5 

pontok által határolt területen belül legyen. 

A határgörbék megkeresésének (szerkesztésének) lehetséges módja az, hogy előzetesen felvett U go értékhez az 

U p=U go+jX d I g egyenlet alapján megkeressük az U p fazor azon lehetséges végpontjait, amelyek még éppen 

kielégítik a korlátozó feltételeket; a diagram tényleges határgörbéje tehát egy adott U go kapocsfeszültséghez és 

az aktuális üzemi korlátokhoz rendelődik. 

Fontos megjegyezni, hogy egy konkrét terhelhetőségi diagram egy adott U g-hez tartozik, a kapocsfeszültség 

változásakor a P- Q diagramot újra kell számítani (szerkeszteni); a terhelhetőségi tartomány az U g növelésével 

„tágul”, csökkentésével „szűkül”. 

A szerkesztés menete - a felvett (Xd=2 ,  Ugo= 1, Up  max= 2,8 , Ig max= 1 ,  P t  min=0,25, P t  max=0,85) ve adatokkal bemutatva -  a 

következő. 

1. Az U p=0–hoz tartozó Q g min alulgerjesztett állapot meddőnyelési korlátját az ábrához képzelt U go =1 ve 

kezdőpontja jelöli ki, ez teljesítményléptékben most: Q g min=-U go 2/X d=-0,5 ve. (az Ugo végpontja az origó) 
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2. Az ábra 1-2 pontjai között a terhelhetőséget az állórész áram korlátozza. Az állórész áram miatti 

terhelhetőségi korlátot az origóból (az egységnyi hosszúságúnak vett kapocsfeszültség fazor végpontjából) 

rajzolt X d I g max=2 egység sugarú kör adja meg, ez teljesítményben most U go I g max=1 ve.-nek felel meg. A 

névleges hatásos villamos és látszólagos teljesítmény hányadosa a generátor névleges teljesítménytényezője 

túlgerjesztett állapotban: cos φ n = P t max / S n (példánkban cos φ n=0,85) 

3. A forgórészáram-korlát olyan körrel vehető figyelembe, amelynek sugara U p max(=2,8) és origója a P=0-hoz 

tartozó Q gmin, az ábrán ez a korlát a 2 pontnál (csökkenő wattos és növekvő meddőteljesítmény termelésnél) 

lép be. 

4. A Q g min értékhez tartozik a statikus stabilitás elméleti határa: δ g=90°. A 4-5 egyenest - az üzemi 

„meddőnyelési” korlátot - a homlokoldali melegedést és stabilitási tartalékot figyelembe vevő δ g max  korlát 

alapján kapjuk (az ábrán kb. 75°) 

5. Az 1 -5 és 3-4 egyenes a turbina oldali P t min és P t  max (példánkban 0,25 és 0,85) határolásokat adja meg. 

 

10-4. ábra: Turbina-generátor egység tartós terhelhetőségének P-Q diagramja 
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4. fejezet -    Elektromechanikai 
lengések, tranziens stabilitás 

1.         Elektromechanikai lengések, 
stabilitásvizsgálati kategóriák 

Normál, állandósult állapotban a szinkronjáró energiarendszer minden egyes szinkrongenerátorának 

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

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

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

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

fel, amelynek nagysága a teljesítmény-különbségtől és az adott forgó tömeg tehetetlenségétől (perdületétől) 

függ. A szöggyorsulás - előjelétől függően - pozitív, illetve negatív szögsebesség-változást okoz az adott 

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

ezáltal a hálózati teljesítmény-eloszlás. A változások ellen hat az egyes generátorok   szinkronozó teljesítménye, 

ami a lengéseket megelőzően érvényes kiinduló üzemállapotban a termelt villamos teljesítmény, a gerjesztettség 

mértéke és az energiarendszer többi generátorához viszonyított szöghelyzet függvénye. Amennyiben a szinkron 

üzemet fenntartó szinkronizáló hatás erősebb, mint a változást inicializáló hatás, elektromechanikai lengések 

indulnak, azaz az egyes generátorok teljesítménye (állórészárama, kapocsfeszültsége), szögsebessége és szöge 

egy középérték körül lengeni kezd. A lengések középértéke a folyamat során változhat. 

A lengés kezdeti amplitúdója az azt kiváltó teljesítménykülönbségtől függ, a ν  lengési frekvencia lényegében a 

(9-6) szerinti P sz szinkronozó teljesítmény és a forgó tömeg M perdületének függvénye. A villamos csillapító 

hatások elhanyagolásával: 

 

Szokásos hálózati feltételek és gépnagyság (perdület) figyelembe vételével egy szinkrongép saját lengési 

frekvenciája 3...7 rad/s (0,5...1,1 Hz) tartományba esik, azaz az elektromechanikai lengések periódusideje 0,9...2 

s közötti, jellemzően 1 másodperc körüli érték. 

Tágabb értelemben az elektromechanikai lengésekhez sorolhatók a gépegység tengelyének ún. torziós lengései, 

illetve a nagy együttműködő rendszereket összekötő vezetékeken kialakuló ún. rendszerközi lengések. A 

generátor forgórészének tömege és az egyes turbinaházak (nagy-, közép-, illetve kisnyomású fokozat) forgó 

tömegei közös tengelyen, tengelykapcsolóval összekötve üzemelnek. A turbina-generátor egység forgórésze 

tehát nem homogén. Állandó terhelés esetén a közös forgórész egy előfeszített torziós rugónak tekinthető, amely 

terhelésváltozáskor rezgésbe jön. A torziós lengések jellemző frekvenciatartománya 10...20 Hz közötti, 

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

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

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

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

lehet. 

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

11-1. táblázat: Az elektromechanikai lengések jellemző frekvenciatartománya és periódusideje 
 

 
Lengési frekvencia jellemző 

tartománya (Hz) 
A lengés jellemző periódusideje (s) 

Turbina-generátor tengely torziós 

lengései 
10-20 0,07 

Turbina-generátor egység saját 0,5-1,1 1 
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lengése 

Rendszerközi lengés 0,07-0,3 5 

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

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

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

erőműveiben üzemelő szinkrongenerátorok forgórészei - ugyancsak időbeli átlagot tekintve - a 

rendszerfrekvenciának megfelelő szögsebességgel (fordulatszámmal) forognak. 

Szigorúan véve az energiarendszer soha nincs állandósult állapotban (fogyasztók kapcsolódnak ki/be, tervezett, 

illetve terven kívüli kapcsolásokat hajtanak végre). Azok a folyamatok, amelyek nem okoznak jelentős, a 

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

lassú, tendencia-szerű változását eredményezik, úgy tekinthetők, hogy állandósult állapotok sorozatán keresztül 

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

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

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

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

rendszerben elektromechanikai lengésekkel járó átmeneti (tranziens) állapot alakul ki. 

Instabilitás léphet fel a villamosenergia-rendszerben, ha 

1. egyes csomópontokon a feszültségtartó képesség elégtelenné válik, illetve a csomópontok közötti átvivő-

képesség határát elérő átviteli kényszer alakul ki, 

2. a szabályozók dinamikai tulajdonságai - helytelen beállítás miatt - gerjedő lengéseket okoznak, 

3. a gépegység(ek) forgórészében akkora kinetikus energia-többlet halmozódik fel valamilyen zavarás okozta 

szögsebesség növekedés következtében, amely a kialakuló elektromechanikai lengés folyamán nem tud 

kiegyensúlyozódni. 

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

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

fennmaradása feltételeinek, üzemállapot-változásokkal szembeni ellenálló képessége mértékének elemzését 

értjük. 

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

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

11-2. táblázat: Stabilitásvizsgálati kategóriák 
 

Kategória Változások jellege, 

típusa 
Változásokkal 

szembeni ellenálló 

képesség mértékének 

jellemzője 

Vizsgálati eszköz Vizsgálati módszer 

A) 

statikus 

Kismértékű, lassú, 

tendencia-szerű 
Statikus átvivő 

képesség határától 

való távolság 

Statikus 

rendszermodellen 

végzett load-flow 

számítás 

Üzemállapot-

nehezítés, 

kontingencia 

analízis; 

B) 

kislengéses 

Kismértékű, 

elektromechanikai 

lengéseket okozó 

Elektromechanikai 

lengések 

csillapodásának 

mértéke 

Munkapont körül 

linearizált dinamikus 

modellen 

alkalmazott, lineáris 

rendszerek 

stabilitásának 

elemzésére alkalmas 

eljárások 

Adott bemeneti 

ponton alkalmazott 

gerjesztő jel hatására 

kialakuló lengések 

elemzése 
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C) 

tranziens 

Tetszől eges 

mértékű, 

ugrásszerű, több  

eseményt 

tartalmazó 

Dinamikus átvivő 

képesség határától 

való távolság, 

dinamikus stabilitási 

tartalékok, 

elektromechanikai 

lengések 

csillapodásának 

mértéke, új stabil 

munka-pont 

kialakulásának 

képessége 

a) Nemlineáris, 

dinamikus 

rendszermodellen 

végzett időbeli 

szimuláció. 

b) Közvetlen (időbeli 

szimulációt nem 

végző) 

stabilitásbecslő 

eljárások 

Nagymértékű 

üzemállapot-

változások (zárlatok, 

kiesések, védelmi 

működések, 

kapcsolások) 

hatásának elemzése 

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

következő klasszikus (hagyományos) kategóriák állíthatók fel: 

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

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

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

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

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

általában teljesítményeloszlás-számítás (load-flow). 

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

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

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

munkapont körüli linearizálása, a lengéseket okozó gerjesztés nagyságát úgy kell megválasztani (csak olyan 

mértékű változások vizsgálhatók), hogy a linearizálás érvényes legyen. A vizsgálati eszköz valamely lineáris 

rendszerek stabilitásvizsgálatára alkalmas eljárás lehet. 

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

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

rendszermodell szükséges. A tranziens stabilitásvizsgálat módszere: adott kiinduló üzemállapotból bekövetkező 

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

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

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

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

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

szelektálására a jóval nagyobb vizsgálati időigényű szimulációhoz. 

A jelenlegi gyakorlatban a tervezés, az üzemelőkészítés (rövid távú – néhány napra előre tekintő - tervezés) és a 

valós idejű üzemirányítás fázisában van jelentős szerepe a villamosenergia-rendszer stabilitása ellenőrzésének. 

A nyitott villamosenergia-piac működtetésének egyik feltétele a szabad átviteli kapacitások folyamatos 

ismerete, amely a mindenkori üzemállapot statikus stabilitási erősségének, illetve az átviteli utak 

terhelhetőségének meghatározásán alapul. Új rendszer-elemek beépítését megelőzően, karbantartások, 

kikapcsolások tervezésekor, zárlatvédelmek, automatikák kialakításához szükséges a tranziens stabilitási erősség 

ismerete. A tranziens stabilitás elemzése történhet az energiarendszer modelljén végzett időbeli szimulációs 

vizsgálatokkal, vagy valamilyen közvetlen (algebrai egyenleteket kezelő, energia szemléletű) módszerrel. A 

közvetlen módszerek a szimulációnál pontatlanabbak, gyorsaságuk azonban alkalmassá teszi ezeket a sok 

vizsgálandó változat közül a tranziens stabilitási szempontból nem jelentős esetek kiszűrésére, a szimulációval 

megvizsgálandó esetek számának csökkentésére. A közvetlen módszerek általában a stabilitás erősségét 

jellemző indexek meghatározását végzik, ezek az indexek képezhetők az időbeli szimulációs számítás közben, 

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

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

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

szokás alkalmazni, amelyek tudásbázisát sok esettanulmány alapján építik fel. 

A statikus és kislengéses stabilitás vizsgálatával részleteiben nem foglalkozunk, a következőkben a 

villamosenergia-rendszer tranziens stabilitási folyamatait elemezzük és ezek vizsgálati módját mutatjuk be. 
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2.         Egy gép-nagy hálózat tranziens stabilitása 

A szinkrongenerátor üzeme tranziens (átmeneti) állapotba a betáplált, illetve betáplálható wattos villamos 

teljesítmény hirtelen megváltozása következtében kerül. Ilyen változásokat hibák (zárlatok), illetve azok 

védelmi hárítása (kikapcsolások) okoznak, célunk, hogy ezeknek a turbina-generátor egység üzemére gyakorolt 

hatását tekintsük át. Csak alapharmonikus fazorokkal leírható villamos tranzienseket vizsgálunk és csak a 

pozitív sorrendű helyettesítő hálózat változásait tekintjük. 

2.1.         Egyszerűsített E’-X’ modell 

A hálózati hibák (az elektromágneses tranziensektől eltekintve) a generátor állórész áramának ugrásszerű 

megváltozását okozzák. A vasmagos tekercsek fluxusa nem változhat ugrásszerűen, ezért a tranzienst kiváltó ok 

bekövetkeztének pillanatában a forgórész áramában is ugrásszerű változásnak kell jelentkeznie. A megváltozott 

állórész és forgórész áramokhoz megváltozott fluxuskép tartozik, amelynek kialakulásához időre van szükség. 

Az új állandósult állapot kialakulásáig eltelő időben a generátor tranziens üzemállapotban van (a hirtelen 

változás pillanatát követő, néhány tizedmásodperces szubtranziens üzemállapotot most nem vizsgáljuk). 

Tranziens üzemállapotban az állórész és forgórész áramok eredő fluxusának jelentős része az állórész és 

forgórész közötti légrésben záródik, amelynek mágneses ellenállása lényegesen nagyobb a vastest mágneses 

ellenállásánál, ezért a szinkrongépnek az állórészkapcsok felől mért Z ’  impedanciája (X ’  reaktanciája) az 

állandósult állapoti (szinkron) értéknél jóval kisebb (közelítőleg a tizede), a szórási reaktanciát megközelítő 

érték. 

A szinkrongenerátor átmeneti állapotban érvényes részletes modellje az egyes tekercsekre a d-q 

koordinátarendszerben felírt fluxus-egyenletekből származtatható, ezek felírását és megoldását mellőzve a 

továbbiakban a folyamatokat minőségileg jól leíró egyszerűsített modellt és annak értelmezését adjuk meg. A 

szinkrongép forgórészének mágneses aszimmetriája (kiképzettsége) természetesen tranziens időszakban is 

fennáll, tehát értelmezhető X d ’, illetve X q ’, azonban ezek különbözőségét az egyszerűsített modellben 

elhanyagoljuk, vagyis X d ’=X q ’=X ’-vel számolunk. A generátor forrásfeszültségét tranziens állapotban a 

tranziens reaktancia mögötti E ’-vel adjuk meg, amelynek nagyságát a tranziens időszakban állandónak 

tekintjük. Megjegyezzük, hogy részletesebb modellezés esetén az átmeneti időszakban E ’  folyamatosan 

változik az eredő fluxus folyamatos változása következtében. Gyors működésű gerjesztésszabályozó rendszer 

alkalmazása esetén azonban az E ’  állandósága jó közelítésnek mondható (az állandó E ’  „tartásához” 

jelentősen változó U p rendelhető). 

Összefoglalva: a tranziens stabilitási vizsgálatokhoz olyan (klasszikusnak is mondott) egyszerűsített 

szinkrongép modellt használunk, amelynek forrásfeszültsége az állandó abszolút értékű E ’ és belső 

impedanciája Z ’=jX ’. 

2.2.         Villamos és mechanikai egyenletek 

Az egy gép – nagy hálózat tranziens stabilitásának vizsgálatára használt modell egyvonalas sémáját és pozitív 

sorrendű helyettesítő képét a 11-1.a ábra mutatja. A vizsgált hálózat veszteségmentes, a generátort egyszerűsített 

E’– X’ modellel helyettesítjük, a generátor és a hálózat N pontja között a Z Tr=jX Tr impedanciájú transzformátor 

teremt kapcsolatot, a nagy hálózat modellje az E H forrásfeszültség és Z H=jX H impedancia. Az E’ és E H abszolút 

értéke a tranziens folyamat során állandó marad, értékük a kiinduló (pretranziens) üzemállapotból határozható 

meg. 

Az ábrára felírható hurokegyenletek alapján: 

 

(11-1) 

 

(11-2) 

Az U g kapocsfeszültséget valósnak választva szerkeszthető meg 11-1b. fazorábra. 
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A tranziens stabilitási vizsgálat során lényeges szerepe van a generátor forgórész szögpozíciója változásának. 

Állandósult üzemállapotban a forgórész szögpozícióját a gerjesztési irány (d tengely), illetve az erre merőleges 

(az ábrán szaggatott vonallal feltüntetett) pólusfeszültség (q tengely) U g-hez képesti δ g szöghelyzete jellemzi. A 

tranziens lengések folyamán a pólusfeszültség nem marad állandó, a forgórész tekercsek eredő gerjesztése az E’ 

(tranziens reaktancia mögötti) feszültséget indukálja, tehát a forgórész szögpozíciója az E’ irányával, a δ g ’-vel 

jellemezhető. A generátor üzemállapota (U g, I g) és a tranziens reaktancia ismeretében aδ g ’ kiinduló állapoti 

értéke a (11-1) és a 11-1b. ábra szerint: 

 

(11-3) 

Hasonló módszerrel a nagy hálózatot modellező E H forrásfeszültség kiinduló állapoti szöge az U g hez képest: 

 

(11-4) 

A további vizsgálatokhoz célszerűen olyan koordináta-rendszert választunk, amelyben E H irányát választjuk 

referenciának (hálózati koordináta rendszer), az ennek megfelelő fazorábra a 11-1 c. ábrán szerepel. 

Tranziens folyamat során a nagy hálózat f H = ω H /2 π frekvenciája (ω H az E H fazor szögsebessége) a kiinduló 

állapoti értékhez képest a modell által képviselt generátorok összes forgó tömegétől függő mértékben változhat, 

illetve ha a nagy hálózat összes forgó tömege a vizsgált gép tömegéhez képest végtelen nagynak tekinthető, 

akkor ω H állandó marad. 

 A generátor tranziens viselkedését leíró egyik változó a δ szög, vagyis az ω  szögsebességgel forgó, 

forgórészhez rögzített irányú E ’ és az ω H szögsebességű E H közötti szögkülönbség aktuális értéke, amelynek 

kiinduló állapotbeli nagysága a (11-3) és (11-4) összegzésével:δ0=δ’g0+δH0. 
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11-1. ábra: Nagy hálózatra kapcsolódó turbina-generátor egység tranziens helyettesítésea) egyvonalas séma és 

helyettesítő vázlat, b) fazorábra, a kapocsfeszültség valós, c) fazorábra, a hálózati feszültség valós 

Összegezve, a tranziens folyamatot olyan egyszerűsített modellen vizsgáljuk, amelynek forrásfeszültség fazorai 

(E’ és E H) állandó abszolút értékűek, szögsebességük eltérő lehet (ω≠ω H), az általuk bezárt δ=δ’g+δH szög 

változhat, a többi jellemző (U g , I g , U N) az E’ és E H abszolút értékektől, a közöttük villamos kapcsolatot 

teremtő hálózat impedanciájától (reaktanciájától) és a két forrásfeszültség fazor egymáshoz képesti 

szögkülönbségétől függ. 

A 11-1c. fazorábra alapján a generátor árama: 

 

(11-5) 

vagyis az áramkomponensek a hálózati koordinátarendszerben: 
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(11-6) 

Az X átv átviteli (transzfer) reaktancia az E ’  tranziens reaktancia mögötti feszültség és az E H forrásfeszültség 

által meghatározott pontnál folyó I H áram hányadosaként értelmezhető, az E H  zérus értéke mellett: 

 

Kiinduló, hibamentes állapotban X átv a generátor, a transzformátor és a hálózat pozitív sorrendű reaktanciáinak 

összege, a hálózati hibák (zárlatok, védelmi működések, kikapcsolások) az átviteli reaktancia értékét a hiba 

jellegétől függő mértékben megnövelik. A generátor hálózatba táplált teljesítménye a valós értékű E H-nál: 

 

(11-7) 

A wattos veszteség elhanyagolása miatt az így kapott betáplált teljesítmény wattos része kiinduló állapotban 

azonos a 11-1. a) ábrán látható hálózat bármely pontján: 

 

(11-8) 

ahol a he felső index a tranzienst kiváltó hiba bekövetkezése előtti állapotra utal. 

2.3.   Lengési egyenlet 

A kiinduló állandósult állapotban a turbina által termelt mechanikai (hajtó) és a generátor által a hálózatba 

táplált (fékező) villamos hatásos teljesítmény egyensúlyban van: P go = P m. 

A tranziens állapotot előidéző hálózati változás az X átv  értékét megnöveli, ezzel az átvihető teljesítmény 

maximumát lecsökkenti (az E´ és E H  abszolút értéke feltételeink szerint tranziens állapotban is állandó marad), 

megváltozik a generátor P g  teljesítménye. Tranziens állapotban tehát P g ≠ P m a turbina-generátor egység közös 

tengelyére ható hajtó (mechanikai) és fékező (villamos) teljesítmény egyensúlya megbomlik, a forgórész 

mozgásállapotának változnia kell. A változások idején a teljesítményekre az ún. lengési egyenlet érvényes: 

 

(11-9) 

ahol        P m        a turbina tengelyen átadott mechanikai teljesítménye, 

        P gmax a mindenkori (hibaállapottól függő) átvihető maximális wattos teljesítmény, 

        δ terhelési szög (az E H  és E ’  fáziskülönbsége), 

        D        csillapítási tényező (a forgórész áramok szöglengést csillapító hatása), 

        Δω=dδ/dt=ω-ωH a forgórész és a hálózat közötti szögsebesség-eltérés, 

        M=ω·θ a gépegység (turbina+generátor) forgórészének összperdülete, 

1. a tehetetlenségi nyomaték, 

        ε=dΔω/dt=d2δ/dt2 a forgórész szöggyorsulása. 

Az egyenletben szereplő mennyiségek közül a D csillapítási tényezőt állandónak tekintjük, a tranziens stabilitás 

határának meghatározásához (a biztonságra törekvő közelítés érdekében) értékét 0-nak választjuk. Állandónak 

tekintjük a M perdületet is, ami azt jelenti, hogy elhanyagoljuk az ω (a névleges körfrekvenciához képest kb. 

1%-on belüli) változásait. 
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A perdület meghatározása a forgó tömegekben névleges fordulatszámon (a hálózati ω körfrekvenciának 

megfelelő mechanikai szögsebesség mellett) tárolt kinetikus energia alapján történhet. Ha a turbina-generátor 

gépegység forgórészét álló állapotból a generátor névleges látszólagos teljesítményével megegyező, tehát S n 

számértékű, állandó (hatásos) teljesítménnyel gyorsítjuk, akkor a gépegység H idő alatt éri el a névleges 

fordulatszámát, tehát: 

 

ahol f o  a névleges hálózati frekvencia. A fenti képletből: 

 

Léteznek olyan gépegységek, amelyeknél az egyes elemek (pl. a forgógépes főgerjesztő) névleges 

fordulatszáma nem azonos (mechanikus áttétel van a tengelybe iktatva). Ilyen esetekben az egyenértékű, a 

villamos körfrekvenciával megegyező mechanikai szögsebességre redukált perdület a kinetikus energiák 

összegzésével határozható meg: 

 

Az (11-9) -beli P gmax értékét adott hibaállapotra állandónak vesszük, így megkülönböztetünk hiba előtti (he), 

hiba alatti (ha) és hiba utáni (hu) maximális átvihető teljesítményt. Ezekkel a közelítésekkel, feltételekkel az 

(11-9) lengési egyenlet megoldását a δ szög és annak első és második deriváltja időfüggvényeinek 

meghatározása adja. Az egyenlet a villamos teljesítmény és a rotorszög közötti szinuszos összefüggés miatt 

nemlineáris, a megoldás explicit alakban nem adható meg, az időfüggvények meghatározása időbeli szimulációs 

módszerrel, számítógéppel történhet. A megoldás alapegyenletei a csillapítás elhanyagolásával: 

 

 

 

(11-10) 

A szöggyorsulás és a szögsebesség-eltérés kiinduló állapoti értéke nulla, P g max helyére az éppen aktuális 

hibaállapotnak megfelelő értéket kell helyettesíteni. 

2.4.        A lengési egyenlet megoldása 

Az (11-9) lengési egyenlet megoldását, a tranziens időszakban lejátszódó folyamatokat a 11-2. ábrán látható 

mintapélda kapcsán mutatjuk be. Feltételezzük, hogy a 11-2a. ábrán látható hálózat V2 (veszteségmentes) 

vezetékén az N pontnál (attól 0 villamos távolságra) háromfázisú rövidzárlat keletkezik, amelyet a V2 vezetékre 

telepített védelmek t z idő elteltével hárítanak, a hibás vezeték végleges kikapcsolásával. 

Kiinduló állandósult (pretranziens) állapotban a generátor és a hálózat közötti átviteli reaktancia és a 

maximálisan átvihető teljesítmény: 

 

A 11-1a. ábra szerinti X H reaktancia a példában a két vezeték reaktanciájának párhuzamos eredője. 

A háromfázisú zárlat fennállása a hálózat pozitív sorrendű helyettesítő képében az N pont és a visszavezetés 

(„föld”) között egy zérus impedanciájú söntággal vehető figyelembe, ami az átviteli reaktanciát ∞ nagyra, a 

zárlat idején átvihető maximális teljesítményt  értékre változtatja. 
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11-2. ábra: Mintapélda a tranziens folyamatok bemutatására a) a vizsgált hálózat, b) P-δ diagram és rotorszög-

időfüggvény 

Megjegyzendő, hogy a zárlatok ugyan nagy árammal járnak együtt, azonban ezek az áramok általában induktív 

jellegűek, tehát a wattos komponensük kicsi, esetünkben (tisztán reaktív hálózat) zérus, így a zárlat helyén 0 

wattos teljesítmény disszipálódik. A háromfázisú zárlat (a hibahelyen zérus értékű sönt impedancia) a hálózatot 

az átvihető wattos teljesítmény szempontjából „kettévágja”. A zárlatnak a V2 vezeték kikapcsolásával járó 

megszüntetése azt jelenti, hogy a hiba utáni állapotban a generátor csak a V1 vezetéken keresztül kapcsolódik a 

hálózatra, tehát 

 

érvényes a hiba utáni állapotra. A 11-2. b) ábrán is láthatóan  és így . Az ábrán 

megadtuk a δ rotorszög időfüggvényét is (nagy csillapítású esetre). A tranziens folyamat a 11-2. b) és 11-3. 

ábrán követhető. 

A zárlat előtt (a t=-0 időpontig) érvényes a  egyensúly, a zárlat időpontjában (t=+0) az 

átvihető teljesítmény maximuma zérusra csökken, ezért a wattos teljesítmények egyensúlya megbomlik és 
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„életbe lép” az (11-9) szerinti lengési egyenlet. Megjelenik az 11-3. ábrán láthatóan az ε pozitív értékű 

szöggyorsulás, ennek időbeli integráljaként az ugyancsak pozitív Δ ω szögsebesség-változás, ami a δ rotorszög 

növekedését okozza. 

 

11-3. ábra: A szöggyorsulás, a szögsebesség-változás és a rotorszög időfüggvénye tz ideig fennálló háromfázisú 

zárlat esetén 

A szöggyorsulás a t z időpontig, a zárlat hárításáig pozitív, a t z időpontban, a δ le szögnél a hibás vezeték 

kikapcsolódik és a hiba utáni egyvezetékes átvitel lép érvénybe. A mechanikai és a generátor által leadott 

villamos teljesítmény most sincs egyensúlyban, mert , vagyis a fékező hatás kerül 

túlsúlyba. A szöggyorsulás ugrásszerűen előjelet vált, integrálja a Δ ω, törésponttal csökkenni kezd, a rotorszög 

időfüggvényében inflexiós pont jelenik meg (11-3. ábra). 

A rotorszög mindaddig növekszik, amíg Δ ω pozitív, ennek előjelváltásakor a δ növekedése megszűnik (eléri a δ 

max maximális értéket), a negatívΔ ω-nak megfelelően csökkenni kezd, majd lengésekkel kialakul az új, -nak 

megfelelő egyensúlyi állapot, ahol . Az új egyensúlyi állapot kialakulása, vagyis a 

tranziens stabilitás megmaradása attól függ, hogy mekkora a hiba utáni maximális wattos teljesítmény átvivő 

képesség (milyen erős marad a generátor-hálózat villamos kapcsolat) és mekkora a t z zárlati idő, vagyis mikor 

következik be a hibahárítás. Amennyiben a rotorszög növekedése során eléri (meghaladja) a δ i értéket (eddig a 

pontig nem következik be előjelváltás a szögsebesség-eltérésben), a δ  növekedése folyamatos lesz (értéke a ∞-

hez tart), mert a δ > δ i értékeknél a turbina hajtó teljesítménye nagyobb, mint a generátor tengelyt fékező 

villamos teljesítménye. Ez utóbbi jelenséget nevezzük tranziens instabilitásnak, a tranziens stabilitás határa a 

rotorszög δ i értéke. Összefoglalva tehát, adott hiba akkor nem okozza a tranziens stabilitás megbomlását, ha a 

hibahárítás után ki tud alakulni új egyensúlyi állapot, vagyis a tranziens lengések során a rotorszög nem éri el a 

δ i értéket.     

2.5.   Az egyenlő területek módszere 

A tranziens stabilitás megmaradása, illetve megszűnése a lengési egyenlet időbeli megoldása nélkül is 

megbecsülhető a 11-2. b) és a 11-4. ábrán látható A gy gyorsító és A fék fékező (lassító) területek 

összehasonlításával. 
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11-4. ábra: P-δ diagram az egyenlő területek módszere szemléltetéséhez 

A hiba fennállása idején, amikor , a turbina-generátor forgórész gyorsul, ezzel kinetikus 

energia többletre tesz szert, aminek a hiba hárítása után ki kell egyensúlyozódnia ahhoz, hogy a tranziens 

stabilitás fennmaradjon. A kinetikus energia-többlet arányos az A gy gyorsító területtel, ezzel kell egyensúlyt 

tartania - a csillapítás és a veszteségek hatásának elhanyagolása esetén egyenlőnek kell lennie - a hiba utáni 

állapot által meghatározott A fék lassító területnek. A lassító terület lehetséges nagysága a  

tartományra korlátozódik, tehát maximum a δ i instabil egyensúlyi pontig terjedhet. Az egy gép - nagy hálózat 

esetére kidolgozott (jelentős elhanyagolásokat tartalmazó) tranziens stabilitást becslő egyenlő területek módszer 

alapján meghatározható az a  kritikus lekapcsolási szög, amelynél az adott hibát megszüntetve, a tranziens 

stabilitás még éppen megmarad. A 11-4. ábrát tekintve felírható az A gy és A fék nagysága, illetve ezek egyensúlya 

a  esetre: 

 

(11-11) 

 

(11-12) 

Az A gy =A fék felhasználásával, a két egyenletet rendezve: 

 

amiből a kritikus lekapcsolási szög számítható: 

 

A  értékhez tartozó  kritikus zárlatfennmaradási (lekapcsolási) idő a (11-10) egyenletek megoldásával, 

időbeli szimulációval határozható meg. 

A szinkrongenerátor tranziens stabilitásának mértéke az elmondottak alapján nem egyértelműen meghatározható 

mennyiség, függ attól, hogy milyen hálózati hiba okozza a tranziens folyamatot (mekkora a ), hogyan 

zajlik a hiba hárítása és mekkora a hiba utáni állapotban a  visszatérő átvivő képesség. A kritikus 

lekapcsolási idő meghatározása a különböző üzemállapotok üzemzavartűrő képességének rangsorolására és 

ezzel a tranziens stabilitás mértékének jellemzésére szolgál. A  meghatározása általában a háromfázisú 
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rövidzárlat, mint majorizáló hiba feltételezésével történik, értékét a rendelkezésre álló védelmek normális 

működését feltételezve, a zárlathárítási időkkel hasonlítják össze. Ennek alapján megállapítható, hogy az egyes 

gépegységek üzeme tranziens stabilitás szempontjából mennyire biztonságos. 

2.6.        A tranziens stabilitás energia szemléletű vizsgálata 

Az (11-9) lengési egyenlet további vizsgálatával a tranziens lengések energetikai hátterére kapunk 

felvilágosítást. A D csillapítás elhanyagolásával írható, hogy 

 

(11-13) 

ahol P g = P g max  sin δ  a generátor hálózatba táplált wattos (tengelyt fékező) teljesítménye, 

        P a a forgórészre ható gyorsító teljesítmény. 

A (11-13) egyenlet jobb és bal oldalát Δ ω = d δ /dt -vel szorozva és idő szerint integrálva: 

 

illetve egyszerűsítésekkel: 

 

(11-14) 

Az így kapott egyenlet energia dimenziójú, mivel teljesítménydimenziójú mennyiségek időintegrálját képeztük, 

ugyanakkor látható, hogy az időintegrálok eltűnnek és szögsebesség-változás, illetve szögváltozás szerinti 

integrálokkal dolgozhatunk. Az integrálást 1 és 2 állapotok között elvégezve a következő egyenletet kapjuk: 

 

Ha a 11-4. ábrán bemutatott zárlat - lekapcsolás hibafolyamat idején végbemenő energiaváltozást vesszük 

figyelembe, akkor az 1 jelű állapot a pretranziens egyensúly, 2 jelű pedig a hiba megszűnése, ezért 

 

aminek figyelembe vételével a hiba fennállása alatt az energiaegyenlet a következő alakú: 

 

(11-15) 

Az egyenlet bal oldala az M perdületű forgó tömeg kinetikus energiaváltozása, a jobb oldal pedig megegyezik az 

(11-11) szerinti gyorsító területtel. A folyamatot a hiba megszűnése pillanatától a maximális szögváltozásig 

tekintve (feltéve, hogy a tranziens stabilitás fennmarad), az energiaegyenletbe a következőket helyettesíthetjük: 

 

ezekkel a hiba után a terhelési szög első maximumáig az energiaegyenlet a következő alakú: 

 

(11-16) 

Láthatóan a kinetikus energiaváltozás itt negatív, az egyenlet jobb oldala pedig megegyezik az (11-12) szerinti 

fékező terület (-1)-szeresével. 
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A 11-5. ábra olyan hibafolyamatot ábrázol, amelynél a hiba fennállása alatt az átvihető teljesítmény zérus 

(háromfázisú zárlat). 

 

11-5. ábra: A tranziens energiafüggvény szemléltetése P-δ területekkel 

Tételezzük fel, hogy adott hiba után ki tud alakulni új egyensúlyi állapot (a 11-5. ábrán az U pont), és tekintsük 

ezt az egyensúlyi állapotot az energia 0 szintjének. Ebben az állapotban Δ ω =0 és . Az ehhez képesti 

szögsebesség-eltérés kinetikus energiaváltozást, a szögeltérés potenciális energiaváltozást jelent. A hiba 

megszűnésének pillanatában a kinetikus energia: 

, az 11-5. ábrán az A-B-C-G-A pontokat összekötő vonalak által határolt terület. 

Ugyanekkor a potenciális energia a  δ le szögnél: 

 

ami a U-G-D-U határpontokkal jelölt terület. E két energia összege az ún. tranziens energia: 

 

amely a hiba elmúltával nem nőhet. Az első lengés során a W TE -nek a kinetikus energia része potenciális 

energiává alakul, ezt fejezi ki a (11-16) képlet. A δ = δ max szögpozíciónál (az ábrán az E pont) a szögsebesség-

eltérés 0, a tranziens energia teljes egészében potenciális energia és P g > P m, tehát a szöggyorsulás negatív, a 

szögsebesség-eltérés előjelet vált, a szög csökkenni kezd és áthalad a  ponton, amely pontban a potenciális 

energia 0, itt a W TE  teljes egészében kinetikus energia. A tranziens energia a lengések folyamán nem marad 

állandó, a meggondolásoknál figyelmen kívül hagyott csillapítások, veszteségek miatt idővel disszipálódik. 

Mondható, hogy a tranziens stabilitás akkor marad fenn adott hiba (hibasorozat) lezajlása után, ha az utolsó 

kapcsolás pillanatában a W TE  tranziens energia nem haladja meg a potenciális energiaváltozás lehetséges 

maximumát (azaz bekövetkezhet a kinetikus energia 0 értéke, vagyis a szögsebesség-változás előjelváltása az 

instabil egyensúlyi pontig). A potenciális energiaváltozás lehetséges maximuma, vagyis a tranziens energia 

kritikus értéke: 

 

(11-17) 
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ami a 11-5. ábrán a sraffozott, U-G-F-I-E-D-U határpontokkal jelölt terület. 

Az adott állapot tranziens stabilitási tartaléka jellemezhető a tényleges és a kritikus tranziens energia 

különbségével: 

 

(11-18) 

A tranziens stabilitás energia szemléletű vizsgálata kiterjeszthető sokgépes, véges tömegű egységekből álló 

energiarendszer tranziens stabilitási erősségének elemzésére, ami az egyenlő területek módszerével nem 

végezhető el. 

1.        Többgépes rendszer elektromechanikai lengései 

A villamosenergia-rendszer valójában nem tartalmaz olyan elemet, amelynek forgó tömege valamely gépegység 

forgó tömegéhez képest végtelen nagynak tekinthető, ezért nem mondhatjuk, hogy átmeneti állapotban létezik 

elvben állandó fordulatszámmal forgó generátor, ugyanakkor lehetséges, hogy egy vizsgálatra kiválasztott 

géphez viszonyítva a többi gép összessége igen nagy inerciájú. Az elektromechanikai lengések az egyes gépek 

rotorszögének egymáshoz képesti változásaival írhatók le, a lengéseket a generátorokat összekötő villamos 

hálózat (vezetékek, transzformátorok, fogyasztások) közvetíti. Egyszerűsödik az elektromechanikai lengések 

vizsgálata, ha sikerül egy olyan pontot értelmezni a szinkronjáró, egymáshoz képest lengéseket végző 

gépegységek alkotta rendszerben, amelynek szögpozíciója állandó és az összes gép szöggyorsulása, 

szögsebesség-, illetve szögváltozása ehhez a lengés-középponthoz, illetve (mint az a későbbiekben látható) 

tömegközépponthoz viszonyítva adható meg. 

3.   Villamos szögek, pólusszögek 

A rendszerben az egyes hálózati csomópontok vonatkozásában mérhető az alapharmonikus feszültség-

nullátmenetek egymáshoz képesti időeltérése és ezekből az alapharmonikus feszültség(fazor) Δ β jm 

szögeltérések számíthatók. Ugyancsak mérhető az egyes generátorokhoz a generátor forgórész tengely-pozíciót 

fordulatonként azonosító impulzusjel megjelenése és a kapocsfeszültség-nullátmenet bekövetkezésének 

időeltérése és ez alapján a forgórész pólusiránynak a kapocsfeszültséghez értett Δ δ ii szögeltérése (a generátor 

ún. terhelési szöge). Egy tetszőlegesen kiválasztott feszültség-nullátmenetet referencia időpontnak, illetve 

referencia szögiránynak választhatunk meg és a többi szögpozíciót ehhez viszonyítva „abszolút szögeket” 

kaphatunk (miként a Load-Flow számításokban a szögreferencia csomópont általában a 0° irányában felvett 

feszültsége és ehhez viszonyítva a többi csomóponti feszültség szögértéke). Így kell értelmeznünk a forgórészek 

δ i pólusszögének és a hálózati feszültségek β j szöghelyzetének jelentését, tudva, hogy fizikailag továbbra is 

csak a Δδ ik=δ i - δ k pólusszög-eltérések, a Δβ jm=β j-β m feszültségfazor-szögkülönbségek, illetve a Δδ ii= δ i - β i 

különbségek mérhetőek. 

A szinkronforgó gépegységek δ i pólusirányainak változása a valóságban a szinkron körfrekvencia változásának 

ellenére sem mutat pólus(szög)átfordulásokat, δ i változások leírásához tehát olyan referenciairány választása 

szükséges, amely a rendszer aktuális ω R körfrekvenciájával forog. Ha ezen δ i  szögváltozásokat az ω R 

„rendszerben elhelyezkedve” figyeljük meg, akkor azokat (az ω R frekvenciájú koordinátarendszerben) a 

 

módon kell meghatároznunk, tehát nem a t=0-ban fennálló ω Ro, hanem a mindenkori ω R szerinti ún. követő 

koordinátarendszerben. Így a δ i értékek egy ω R1 ≠ ω Ro új állandósult állapotban már nem változnak. 

Megjegyezzük, hogy valamely generátor-forgórész δ i pólusszögének a megfigyelés kezdő időpontjához, illetve 

a δ io kezdő szögértékéhez viszonyított Δ δ i időbeni változása, vagyis a forgórész harmonikus szöglengése, az ω 

R-nél, illetve az f n–nél hozzávetőlegesen két nagyságrenddel kisebb frekvenciatartományba esik. 

4.     Tömeg- és lengésközéppont, lengési egyenlet 

Az MR=ΣiMi összperdületű fiktív tömegközépponthoz értelmezhető annak virtuális δ R pólusiránya, mint a δ i 

forgórész-szöglengések lengésközéppontjának szöghelyzete. Alkalmazzuk az egy gépre vonatkozó ω i 

forgórész-körfrekvencia és a δ i pólusszög időbeni változását leíró ωi=ωi0+Δωi=ωi0+dδi/dt elvi összefüggést az ω 

R frekvenciára is: 
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A d δ i /dt változások időbeli integráljaként, figyelembe véve a megfigyelés kezdetének időpontjához tartozó δ io 

értékeket, kapjuk a tömegközéppont δ R szögpozícióját: 

 

mert az ω R rendszerben 

 

vagyis Δδ R =0, illetve δ R = δ Ro minden t időpontban, tehát a lengésközéppont δ R szögpozíciója (változatlan 

perdületek esetén) nem változik. 

A villamosenergia-rendszerben az üzemállapottól függetlenül minden pillanatban teljesül a termelt és 

fogyasztott (villamos) teljesítmények egyensúlya: 

 

(12-1) 

ahol 

        PG=ΣiPgi        a generátorkapcsokon kiadott összes villamos teljesítmény, 

        PF=ΣjPfj                 a fogyasztói teljesítmények összege, 

        PV=ΣkPvk        a hálózati elemeken fellépő wattos teljesítményveszteségek összege. 

Állandósult üzemállapotban minden gépegység pontosan az állandó értékű ω0 szinkron körfrekvenciával 

(szögsebességgel) forog és minden gépegységre teljesül, hogy a generátor tengelyén a hajtógéptől (turbinától) 

átvett mechanikai teljesítmény megegyezik a generátorkapcsokon kiadott villamos teljesítménnyel: 

 

(12-2) 

Átmeneti állapotban, amikor az egyes gépek szögsebessége változik, teljesülnie kell a (12-1) villamos 

teljesítmény egyensúlynak, azonban az (12-2) helyett a 

 

(12-3) 

mozgásegyenlet lesz érvényes, ahol 

 a gépegység forgó tömegében tárolt kinetikus energia, 

Δωi=ωi-ω0 a szögsebesség-eltérés, 

Di·Δωi a generátor forgórészében a szögsebesség-eltérés miatt keletkező csillapító teljesítmény. 

A D i csillapítási tényező értéke a generátor leképezésének részletességétől függően különböző érték, 

amennyiben a forgórész összes tekercsét és összes lehetséges (elvileg végtelen számú) örvényáram-pályáját 

figyelembe vevő modellt készítünk, a teljesítmény-egyenletben a D i és az ahhoz kapcsolódó csillapító 

teljesítmény nem szerepel. 

A kinetikus energia változása akkor pozitív, ha a hajtó mechanikai teljesítmény nagyobb, mint a forgórészt 

fékező villamos teljesítmény, ekkor a forgó tömeg gyorsul, fordított esetben, amikor a generátor a kapcsain 



 Elektromechanikai lengések, 

tranziens stabilitás 
 

 80  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

nagyobb villamos teljesítményt táplál a hálózatba, mint a tengelyén felvett mechanikai teljesítmény, a kinetikus 

energia időbeli deriváltja negatív és a forgó tömeg lassul. Másképp fogalmazva: a generátor akkor adhat ki a 

kapcsain a mechanikai teljesítménynél nagyobb villamos teljesítményt, ha a forgórészből a lassulás 

következtében kinetikus energia szabadul fel, ami fedezi a villamos teljesítmény-többlet kitáplálását. 

A kinetikus energia időbeli deriváltja a gépegység perdületével kifejezve: 

 

Tekintsük a (12-3) egyenletben szereplő Di tényezőt zérusnak (az átmeneti folyamatok során mindig fellép 

csillapító teljesítmény, amelynek számértéke az egyenlet többi tagjához képest kicsi, függ attól, hogy a Pgi 

képzése milyen részletességű modell alapján történik, elhanyagolása a biztonság javára történő egyszerűsítés), 

ekkor a mechanikai és villamos teljesítmény különbsége az i-edik gépegység forgó tömegére ható gyorsító 

teljesítmény: 

 

(12-4) 

A (12-4) gyorsító teljesítmények a rendszerben üzemelő gépegységekre összegezhetők: 

 

bevezetve a MR=ΣiMi rendszerre összegzett perdületet, értelmezhető az összperdületre ható szöggyorsulás: 

 

(12-5) 

amely úgy fogható fel, mint az egyes gépegységekre ható szöggyorsulások perdületekkel (tömegekkel) súlyozott 

átlaga. Az εR szöggyorsulás segítségével értelmezhető az ωR rendszer-körfrekvencia a következő módon: 

 

és 

 

(12-6) 

A (12-6) szerinti rendszer-körfrekvencia az egyes forgó tömegek szögsebességeinek perdületekkel súlyozott 

átlaga – a nemzetközi szakirodalomban a rendszer tömeg középpontjának (COI=Center of Inertia) 

körfrekvenciája -, amelyből számítható az átmeneti állapotra érvényes átlagos rendszerfrekvencia: 

 

(12-6a) 

Az átmeneti állapot elmúltával új állandósult állapot alakul ki, amelyhez tartozó állandósult frekvencia, illetve 

körfrekvencia lehet eltérő a kiinduló állapoti ω0, illetve f 0 értéktől: 

 

vagyis a kiinduló állapothoz képest szlip jelentkezik. A generátorok villamos egyenleteinek komplex forgó 

vektorokkal (fazorokkal) való felírásánál és a teljesítmény egyenletek kezelésénél az ω0 körfrekvenciához 

képesti szlip nehézségeket okoz. Amennyiben az egyenleteket az tömeg középpont ωR szögsebességével forgó, 

ún. követő koordinátarendszerben értelmezzük, a szlip eltűnik és az átmeneti állapotokra is érvényes 

frekvenciával dolgozhatunk. Az i-edik gép szögsebesség változása a követő koordinátarendszerben: 
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A (12-3) teljesítmény egyenlet (mozgásegyenlet) felírható a COI (tömeg középpont) viszonyítási rendszerében, 

ha értelmezzük a COI–hoz képesti szögsebesség- és szöggyorsulás-eltérést: 

 

(12-7) 

ahol 

 

 

a (12-5)-ből a COI εR szöggyorsulásának behelyettesítésével 

 

(12-8) 

A (12-8) azt jelenti, hogy átmeneti állapotban a forgó tömegre ható gyorsító teljesítmény nem közvetlenül a 

mechanikai és villamos teljesítmény különbsége (a csillapítást figyelmen kívül hagyjuk), hanem módosul 

(azonos előjel esetén csökken) a COI–ra ható gyorsító teljesítmény M i /M R-szeresével, ami az i-edik gép 

„hozzájárulása" a COI–ra ható P aR gyorsító teljesítményhez. 

A stabilitással kapcsolatos vizsgálatokat a COI-hoz viszonyított koordinátarendszerben végezzük, ehhez a 

mozgásegyenlet a (12-8) behelyettesítésével: 

 

(12-9) 

5.        Az elektromechanikai lengéseket befolyásoló 
hatások 

Az elektromechanikai lengések kialakulásának oka a hálózat valamely pontján bekövetkező zavar (zárlat, 

kapcsolás), amely - az elektromágneses tranziensek figyelmen kívül hagyásával - a hibahelyen pillanatszerű 

teljesítmény-átrendeződést (feszültség és áramugrást) okoz. Ezt az ugrásszerű változást a villamos hálózat 

ugyancsak pillanatszerűen közvetíti, tehát a szöggyorsulások egyidejűleg jelennek meg az egyes 

gépegységeknél. Az üzemállapot  megváltozását érzékelik a gépegységek automatikus gerjesztésszabályozói és 

beállításuknak megfelelően autonóm módon beavatkoznak. Az idő múlásával kialakuló szögsebesség-eltérést a 

turbinák primer szabályozói érzékelik és érzékenységüktől függően megváltoztatják (vagy nem befolyásolják) a 

turbinák mechanikai teljesítményét. Az egymást követő elektromechanikai lengés-amplitúdók a generátorok 

forgórészéből származó villamos csillapító hatás, a hálózaton disszipálódó veszteség és a szabályozók dinamikai 

tulajdonságai által meghatározott módon változnak. A zárlatok hárítását célzó kapcsolások (automatikus 

hálózati visszakapcsolás esetén kapcsolás-sorozatok), illetve egyes gépegységek kikapcsolása igen összetett 

módon befolyásolják a lengésképet. Az elektromechanikai lengések lefolyását befolyásoló hatások fő jellemzőit 

foglaljuk össze a következőkben. 

A különböző fajta zárlatok a hibahelyen feszültség-letörést, illetve áramugrást okoznak és megváltoztatják a 

hálózat átvivő képességét. A különböző zárlatok (1FN, 2F, 2FN, 3F) pozitív, negatív és zérus sorrendű 

leképezése alkalmazásánál a hibahelyen a zárlatfajtának megfelelő söntág iktatódik az ép állapotnak megfelelő 

pozitív sorrendű hálózatba. A 3F zárlat a hibahelyen zérus impedanciájú söntággal modellezhető, ezáltal a 

zárlati helyen a hálózat a teljesítmény-átvitel szempontjából kettéválik, az átvihető teljesítmény 0 lesz. Az 

aszimmetrikus zárlatok közül a 2FN zárlat okozza a legnagyobb átvivő képesség csökkenést, ebben az esetben a 

beiktatódó söntág a hálózat hibahelyről mérhető negatív és zérus sorrendű mérésponti impedanciájának 

párhuzamos eredője. A 2F földérintés nélküli zárlatnál a söntág a negatív sorrendű mérésponti impedancia, míg 
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1FN zárlat esetén a negatív és zérus sorrendű impedanciák soros eredője. Következésképpen a zárlatok közül az 

1FN okozza a legkisebb mértékű átvivő képesség csökkenést. 

A villamos hálózat a zárlatok okozta feszültség-, illetve áramugrást, az ebből származó teljesítmény-

átrendeződést a hibahelytől mérhető átviteli (transzfer) impedanciával fordított arányban „közvetíti” az egyes 

hálózati pontokhoz, illetve az oda csatlakozó generátorokhoz. A legnagyobb villamos teljesítmény változás 

(amennyiben a forgó tömegek közel azonosak, a legnagyobb szöggyorsulás) a zárlati helyhez legkisebb villamos 

távolságra levő gépet éri, a vizsgált hálózatban lehet olyan generátor is, amelynél a nagy villamos távolság miatt 

a villamos teljesítmény változása gyakorlatilag elhanyagolható. Azok a gépegységek, amelyek a hibahelytől 

azonos villamos távolságra vannak és azonos tömegűek (pl. egy erőmű közös nagyfeszültségű sínre kapcsolódó 

azonos paraméterű blokkjai), egymáshoz képest nem fognak lengéseket végezni, ezért együtt lengő csoportba 

vonhatók össze. Ha a vizsgált rendszerben kicsik a villamos távolságok, vagy nem cél az egyes gépegységek 

elektromechanikai lengésének ismerete, a hálózat elhagyásával (a generátorok között 0 villamos távolság 

modellezésével) ún. egypontú rendszermodell alakítható ki, amely az eredő szögsebesség-változás (frekvencia) 

meghatározására alkalmas. 

A generátorok gerjesztés-szabályozójának alapfeladata a gép kapocsfeszültségének állandó értéken tartása. 

A modern gerjesztés-szabályozók igen nagy erősítéssel rendelkeznek, ami a pontos feszültségtartást biztosítja. A 

kapocsfeszültség ugrásszerű, jelentős csökkenése a gerjesztés szabályozót felgerjesztési irányban teljesen 

kivezérelheti, a gerjesztő berendezés ún. gyorsrágerjesztést végez, ami növeli a gép belső feszültségét, ezáltal a 

maximálisan leadható villamos teljesítményt. A gerjesztés-szabályozónak, pontosabban dinamikai 

paramétereinek fontos szerepe van az elektromechanikai lengések lefolyásának későbbi szakaszában, mivel 

alapvetően befolyásolja a lengések csillapodását (rossz beállítás esetén gerjedés forrása is lehet). Egyes 

gerjesztés-szabályozók fel vannak szerelve lengéscsillapító visszacsatolásokkal (PSS). 

A zárlatvédelmi működések alakítják ki a hiba utáni hálózati topológiát, amely általában nem egyezik meg a 

hiba előtti hálózati állapottal, ahhoz képest lecsökkent átviteli képességgel rendelkezik. A zárlatvédelmi 

működés lehet egyszeri végleges kikapcsolás, amely a hibás ágat leválasztja a hálózatról. Nagyfeszültségű, 

hurkolt hálózatban gyakran alkalmaznak automatikus visszakapcsolást, amely az eredeti hálózati topológia 

visszaállítására tesz kísérletet. Az automatikus visszakapcsolás lehet eredményes, ami alatt az értendő, hogy a 

hibás ág kikapcsolt állapotában a (múló jellegű) hiba megszűnik, a kapcsolási holtidő után a normál hálózati 

állapot határozza meg az átviteli viszonyokat. Eredménytelen az automatikus visszakapcsolás, ha a holtidőben 

nem szűnik meg a hiba, vagyis zárlatra kapcsolás történik, ami után a hibás ág végleges kikapcsolása 

következik. Elképzelhető a megszakítók működésének elmaradása is. Nagyfeszültségű hálózaton, ahol 

fázisonként működtethető megszakítókat alkalmaznak, előfordulhat, hogy többfázisú zárlat esetén egy (esetleg 

több) fázis megszakítója „beragad”, ami megváltoztatja a hiba jellegét (pl. 3F zárlat megszüntetése helyett 1FN 

zárlat lesz érvényes a kapcsolás után). Az ilyen működés-elmaradás kiegészülve egy sikertelen 

visszakapcsolással és ezt követő tartalékvédelmi működéssel, igen bonyolult zárlatvédelmi kapcsolás-sorozatot 

eredményez, amelynek minden kapcsolási pillanatában teljesítmény-átrendeződés következik be, ami az 

elektromechanikai lengések alakulását befolyásolja. 

1.                  Rendszerbomlást követő újra szinkronozás folyamatai 

Rendszerbomlással járó üzemzavar esetén a szétvált rendszerekben egymástól független szinkron frekvenciák 

jönnek létre; azonos névleges, de eltérő tényleges frekvenciájú aszinkron járó rendszerek összekapcsolását 

(reszinkronizációját) követően új közös szinkron frekvencia alakul ki, feltéve, hogy az adott esetben valamely 

frekvencián létrejön egyensúlyi állapot. 

6.                        A reszinkronizáció alapfolyamatai, 
kétgépes elvi modell 

Elvi esetünkben legyen A és B, az f Ao,illetve f Bo  üzemi frekvenciájú aszinkron járó rendszer. Az összekapcsolás 

előtt a rendszerek kiegyenlítettek, frekvenciájuk nem változik, tehát az f Ao ,illetve f Bo frekvencián statikus 

teljesítmény-egyensúlyi állapotban vannak. 

Az aszinkron járó A rendszer és B rendszer összekapcsolását  követő elektrodinamikai folyamat során az 

energiaátrendeződések a villamos hálózat teljesítményáramlás-változásai révén valósulnak meg; a teljesítmény-

átviteli képességek és a fogyasztói terhelések feszültségfüggés miatti változásai a hálózati feszültségek 

függvényében alakulnak. Az áramlásokat, illetve azok változásait időben egymásra épülő alapfolyamatok 

alakítják: 
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1. az összekapcsolás pillanatát követő, hirtelen áram-, illetve teljesítményugrás, amely a szinkronkapcsoló 

pólusai közötti, kapcsolás előtti vektoros feszültségkülönbség (fázisszög, és érték) hatására jön létre, majd 

csillapodó lengéssel hamar megszűnik, 

2. a forgó tömegek kinetikus energiáinak átrendeződéséből adódó, a nagyobb frekvenciájú rendszerből a másik 

felé irányuló teljesítményáramlás, amely a kezdeti fordulatszám-eltérés miatt lép fel, és amely áramlás-

komponens a közös frekvenciájú végállapotban már nincs jelen, 

3. a primer (majd a szekunder) szabályozásból adódó - a végállapotban is megmaradó - áramlás-változások, 

amelyek oka a frekvencia változása miatti betáplálás-változás, valamint a fogyasztói terhelés frekvencia- és 

feszültségfüggése. 

Aszinkron rendszerek összekapcsolását követő folyamatok elemzéséhez, hangsúlyozottan csak azok elvi 

lényegének megfogalmazásához – a tényleges hálózati hatások leírásának elhagyása árán – a rendszerek fiktív 

tömegközéppontjaihoz rendelt kétgépes elvi modellt alkothatunk, amely a 13-1. ábra szerint jeleníthető meg. 

A kétgépes „rendszer” (szimmetrikus állapotok leírásához szükséges pozitív sorrendű) áramköri modelljének 

kialakításához rendeljünk az összekapcsolandó A és B  rendszer ω Ao, illetve ω Bo frekvenciájú 

tömegközpontjához fiktív, zérus belső impedanciájú gépeket, amelyek állandó villamos forrásfeszültsége (és 

egyben kapocsfeszültsége) E A, illetve E B értékű, a forgórész pólusszöge δ A, illetve δ B. A rendszerek P FA, 

illetve P FB összfogyasztását a fiktív gépek kapcsaira helyezzük. Értelmezzünk az E A⦟δ A, illetve E B⦟δ B  

feszültségű rendszerközéppontok között X AB = X A +X B fiktív „rendszerközi átviteli” reaktanciát 

(nagyfeszültségű hálózathoz (R≤0,1·X). 

 

13-1. ábra: Kétgépes elvi modell aszinkron járó rendszerek összekapcsolása vizsgálatához 

A továbbiakban legyen az összekapcsolás előtt az A rendszer frekvenciája f Ao f n+Δf Ao, a B rendszeré f Bo f 

n+Δf Bo, legyen az A és B rendszer M A, illetve M B  összperdületű, K Apr, illetve K Bpr eredő primer szabályozási 

karakterisztikájú, a fogyasztói KAF és KBF frekvenciafüggéssel együtt K A = K Apr + K AF, illetve K B =K Bpr + K BF 

eredő (MW/Hz) frekvenciatényezőjű. 

A szimulációs modell A ekv és B ekv (turbina-generátor) gépegység névleges paraméterei: 
 

paraméter Aekv Bekv 

SG [GVA] 140 280 

PMax [GW] 120 240 

H [sec] 5,0 5,0 

KM [GW/0,1 Hz] 0,667 1,333 

d [%/%] 3 3 

Modellünkben tehát a B rendszer üzemelő teljesítménye kétszerese az A-nak, a perdületek rendszerarányosak, a 

primer szabályozás rendszerarányos, amely az A rendszerhez 1 GW/150 mHz, a B rendszerhez 2 GW/150 mHz 

arányosságú, ez a P Max–ra és f n=50 Hz-re vonatkozóan R=36%-os statizmust jelent. 

A primer szabályozáshoz a turbina modell 0,2 sec bemenő jel késleltetésű, 30% arányos és 8 sec időállandóval 

70% arányos-egytárolós párhuzamos tag kialakítású. 
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A d csillapítási tényező a P csill/S G=d  ( ω - ω R ) / ω n  értelmezéshez a modellben a d=3 értékkel az A 

rendszerben D A=0,84 GW/0,1 Hz, a B rendszerben D B=1,68 GW/0,1 Hz csillapítási érteknek felel meg. Hatása 

csak az átmeneti folyamatban ω≠ω R esetén érvényesül, az állandósult állapot frekvenciaértékét nem 

befolyásolja. 

A 100 km hosszú, 400 kV-os távvezetékek (pozitív sorrendű) fajlagos paraméterei: 

 

Ez az összeköttetés a gépkapocs és a szinkronkapcsoló között X A=X B=30 Ω értéket jelent. Névleges 

feszültségen a szinkronkapcsolónál a 3F zárlati teljesítmény az  és  alapján S A3F=S B3F=5333 

MVA. Általános esetben a kapcsolási pillanathoz a kapcsolás előtti háromfázisú rövidzárlati áramok (vagy 

rövidzárlati teljesítmények) alapján származtathatjuk az ekvivalens X A, illetve az X B reaktanciát. 

Összekapcsolt állapotban az ekvivalens gépek között X AB=X A +X B=60 Ω az átviteli reaktancia. 

Az elvi modell alapvető hiányosságai: (1) a kapcsolás előtti Δ β AB = δ Ao  δ Bo szögazonosság nem valósághű, 

(2) a valós rendszer fogyasztói teljesítményeinek frekvencia- és feszültségfüggése és a veszteségek változása 

nem „utánozható”, (3) a modellbeli X A, illetve az X B folyamatfüggő, más érték szükséges a kapcsolási 

pillanathoz és más a kinetikus energiák átrendeződésének leírásához. 

Az elvi modellhez a két rendszer közötti teljesítményáramlás leírható az összekapcsolt A és B rendszer 

tömegközéppontjai közötti (időben változó) δ AB = δ A  δ B  pólusszög-különbség függvényében a 

 

kifejezéssel, amelyhez 

 

Elvi modellünkben az összekapcsolás előtt a szinkronkapcsoló pólusai közötti feszültéghez Δ β AB = δ ABo  a 

szögkülönbség, mert β A = δ Ao  és β B = δ Bo, tehát a fenti összefüggés a kapcsolási pillanatra is alkalmazható. 

7.                          A reszinkronizáció 
alapfolyamatainak elemzése 

Az A és B rendszer összekapcsolását követő folyamatok alakulását a fenti gondolatok szerinti kétgépes elvi 

modell segítségével szemléltetjük és elemezzük, de tárgyaljuk a valós hálózati hatások következményeit is. 

7.1.                   A szinkronkapcsoló pólusai közötti 
feszültségkülönbség hatása 

Tegyük fel, hogy a szinkronkapcsoló pólusai között az összekapcsolás előtti pillanatban Δ U AB0f⦟Δ β AB a pozitív 

sorrendű feszültségek különbsége. A rendszerek Δ f AB f Ao f Bo  frekvencia-eltérése esetén a Δ β AB  

szögkülönbség 1/Δ f AB időközönként változik 360 fokot. (például Δ f AB Δ t

időtartamhoz Δ β AB  

Elvi esetként tegyük fel, hogy a szinkronkapcsoló mindhárom fázisban egyidejűleg létesít áramköri kapcsolatot 

az A és B rendszer között. 

Az összekapcsolás pillanatában a Δ U AB0f⦟Δ β AB eltérés hatására 

 

effektív értékű áramugrás lép fel. 
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A összekapcsolás után a szinkronkapcsoló két oldalán azonos a feszültség, az  áram feszültséggel 

azonos fázishelyzetű komponense a siető feszültségű ponttól a késő irányába mutató hatásos teljesítmény, a 

feszültségre merőleges komponense meddő teljesítmény áramlást okoz. 

A szögkülönbség hatása. 

Az ugrásszerűen megjelenő hatásos teljesítmény kezdő értéke jó közelítéssel megadható a 

 

kifejezéssel. Ez a Δ β AB szögeltérés okozta, esetenként jelentős teljesítményugrás az ugrást követően 

„visszainduló”, csillapodó harmonikus teljesítmény-lengésbe megy át. A szinkronkapcsolást követő átmeneti 

folyamatokat szemlélteti a 13-2. ábra. 

 

 

13-2. ábra: Összekapcsolás ΔβAB=βAo Bo=+30° szögkülönbséggel 

Feltételek: 

 

Számítás: 

 

 

Az egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy összekapcsolás előtt a két rendszer frekvenciája azonos. Az A 

rendszerből a B rendszerbe átadott , majd a két rendszer között hullámzó  áramlás energetikai 

forrása kezdetben a forgó tömegek kinetikai energiájának megváltozása, a folyamat során az adó oldal 

frekvenciája kissé csökkenni, a fogadó oldalé kissé növekedni fog, megnő a rendszer vesztesége, jelentkezik a 

primer szabályozás hatása, a  áramlás végül megszűnik, a frekvencia a kezdő értéken stabilizálódik. 

                 A feszültség effektív érték különbség hatása 
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Ha Δ β AB=0, akkor a nagyobb feszültségű ponttól a kisebb feszültségű irányába, a vonali értékben vett Δ U 

AB0=U A0-U B0 különbséggel kifejezve 

 

értékű ugrással, gyakorlatilag csak meddőteljesítmény-áramlás indul meg (13.3. ábra). 

 

 

Feltételek: 

 

Számítás: 

 

13-3. ábra: Összekapcsolás ΔUAB0=UAo Bo=20 kV(5%) feszültségkülönbséggel 

7.2.   A kinetikus energiák átrendeződése 

7.2.1.          Mechanikai hasonlat 

Aszinkron villamosenergia-rendszerek összekapcsolását kísérő energetikai folyamatok elemzésének 

bevezetéseként tekintsünk egy elvi mechanikai példát. 

A 13-4. ábrán látható két különböző tömegű A és B tárcsa azonos tengelyre csapágyazva, azonos irányban, de 

egymástól kissé eltérő fordulatszámmal (ω A ,illetve ω B szögsebességgel) forog és esetünkben legyen az A 

tárcsa gyorsabb, mint a B. 

A két tárcsa között egy rugó pillanatszerű „bekapcsolásával” (a rugó megfeszítése nélkül) rugalmas kapcsolatot 

hozunk létre. 
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13-4. ábra: Mechanikai hasonlat aszinkron rendszerek összekapcsolásához 

A kapcsolat létrejötte utáni pillanattól kezdve a két tárcsa közötti rugalmas kapcsolaton keresztül erő (és 

energia) közvetítődik. Amennyiben a rugó az összekapcsolást követően nem szakad el, akkor a két tárcsának – 

átmeneti folyamat lezajlása után – végül azonos fordulatszámmal (közös ω K szögsebességgel) kell forognia. 

A kapcsolat létrejöttének pillanata után a gyorsabb A tárcsa kapcsolódási pontja forgásirányban előre fordul a 

másikhoz képest, a kapcsolódási pontok egymástól távolodni fognak, ezáltal a rugó megnyúlik. A rugóerő a 

lassabban forgó B tárcsát gyorsulásra kényszeríti, a gyorsabban forgó A tárcsát pedig fékezi. A rugó abban a 

pillanatban feszül meg legjobban, amikor a két tárcsa éppen azonos sebességű lesz. Igazolható, hogy ez az első 

ω A=ω B sebesség egyúttal a majd kialakuló végső közös ω K szögsebesség. A tárcsák véges tömegei és a 

megfeszített rugó miatt azonban a szögsebességek változása nem áll meg, az ω A=ω B sebesség után a B tárcsa 

lesz a pillanatnyilag gyorsabb, kapcsolódási pontja kezd közelíteni az A pontjához, azt eléri, majd megelőzi. A 

folyamat fordulatszám-lengésekkel zajlik (hol egyik, hol másik tárcsa forog gyorsabban) egészen az állandósult 

közös fordulatszám kialakulásáig. 

Az azonos fordulatszám eléréséhez (amennyiben a veszteségeket nem tekintjük, tehát a vizsgált rendszerből 

nem távozik energia) az eredetileg lassabban forgó tárcsa ugyanakkora mozgási energia-többletre tesz szert, 

amennyivel az eredetileg gyorsabban forgó tárcsa mozgási energiája lecsökkent. Ez a feltétel a valóságban 

pontosan nem teljesülhet, mivel energia disszipálódik a rugóban keletkező veszteség és a csapágysúrlódás miatt, 

ezért a tárcsák egymáshoz képesti lengései csillapodni fognak, és lehetővé válik új állandósult állapot 

kialakulása azonos fordulatszámon. A lengések során a tárcsák közötti energiacsere mindig a „húzó” (vagyis az 

éppen előrébb járó kapcsolódási pontú) tárcsától a pillanatnyilag „lemaradt” másik irányába zajlik. 

7.2.2. Villamosenergia-rendszer 

Az összekapcsolás előtti frekvencia-eltérés hatása 

Az összekapcsolás előtti frekvencia-eltérés az összekapcsolás után a forgó tömegekben tárolt kinetikus energiák 

átrendeződését kényszeríti ki. Az energiaátadás (teljesítményáramlás) a nagyobb frekvenciájú rendszerből 

irányul a kisebb frekvenciájú felé. A folyamatot az indítja el, hogy a „gyorsabb” rendszer generátorainak 

pólusirányai a siető pozícióba kerülnek a „lassabb” rendszer gépeihez képest; ez növeli a gyorsabb gépek kiadott 

villamos teljesítményét és ezért ezek a gépek lassulni kezdenek, a lassabb rendszer gépeinek csökken a kiadott 

villamos teljesítménye, ezért ezek gyorsulni kezdenek. 

Ha az összekapcsolás előtt f Ao>f Bo, akkor a végállapothoz f Ao>f R > f Bo írható. Ennek eléréséhez a nagyobb 

frekvenciájú A rendszer forgó tömegeinek lassulni, a kisebb frekvenciájú B rendszer forgó tömegeinek gyorsulni 

kell. Ennek során az A rendszerből a B rendszerbe irányuló energiaátadás jön létre (az A exportál, a B importál) , 

mert az f A (t)<f Ao  miatt az A rendszer kinetikus (forgási) energiát veszít, primer szabályozása a 

frekvenciacsökkenés miatt betáplálást növel, fogyasztása csökken. Az energiaátadás hullámzó 

teljesítményáramlás révén jut át a B rendszerbe, amely az f B (t)>f Bo  miatt kinetikus energiát vesz fel, a 

frekvencianövekedés miatt a primer szabályozása betáplálást csökkent, fogyasztása növekszik. 

A következő gondolatmenetünkben figyelmen kívül hagyjuk a primer szabályozás hatását, a fogyasztói 

terhelések frekvencia- és feszültségfüggését, továbbá a hálózati veszteség változását. 

Az A és B rendszerek kezdeti W AK0, illetve W BK0 kinetikus energiájának teljes megváltozása megadható az 

összekapcsolás pillanatához tartozó ω Ao = ω n+Δ ω Ao,illetve ω Bo = ω n+Δ ω Bo, valamint az állandósult állapot ω 
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K = ω n+Δ ω K körfrekvenciájának különbségével és a Θ tehetetlenségi nyomatékkal, illetve az M = ω n Θ 

perdülettel kifejezve: 

 

 

amelynél a közelítéshez elhanyagoltuk a másodrendűen kicsi (Δ ω)2  tagokat. 

Ha az állandósult ω K , illetve f K szinkron frekvenciát csak a kinetikus energiák átrendeződése alakítja (vagyis 

eltekintünk a mechanikai teljesítmény automatikus szabályozásától, a fogyasztók frekvencia- és 

feszültségérzékenységétől, valamint a hálózati veszteségek megváltozásától), tehát a rendszerbe nem viszünk be 

energiát és onnan nem is veszünk ki, akkor 

 

szükséges. 

A Δf Ao f Ao f n, Δf Bo f Bo f n jelölésekkel az állandósuló frekvenciaérték: 

 

Megemlítjük, hogy az A és B rendszer közös elvi lengésközéppontjának f R =f K frekvenciája már az 

összekapcsolás pillanatában „létrejön” és frekvenciaszabályozás nélküli folyamatban (az előbbi feltevések 

esetén) változatlan marad. Szélső esetben, például B gépegység A „végtelen” hálózatra történő 

szinkronkapcsolásakor, M B<<M A, és így a szinkronozás eredményeként a gép fordulatszáma az f R =f Ao 

frekvencia szerinti lesz. A szinkronkapcsolást követő, a frekvenciakülönbség következtében kialakuló átmeneti 

folyamatokat szemlélteti a 13-5. ábrák. 

 

 

13-5a. ábra: Összekapcsolás Δf AB =f Ao  f Bo=+200 mHz frekvenciakülönbséggel 

Feltételek: 
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Számítás: 

 

 

 

 

 

 

 

13-5b. ábra: Összekapcsolás ΔfAB=fAo Bo=+200 mHz frekvenciakülönbséggel 

Feltételek: 
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Számítás: 

 

Az fR=fK állandósult frekvencia kialakulásához f A0 > f B0 esetén az A-ból a B rendszerbe 

 

értékű (kinetikus) energiának kell átjutnia, amelyben MAB=MAMB/(MA+MB) az ekvivalens perdület a két rendszer 

egymáshoz viszonyított lengéseiben. 

Az energiaátadást a  teljesítményáramlás valósítja meg, amelyhez az időben változó W AB(t) energia: 

 

Az összekapcsolást követően a  növekedése az első f A (t)= f B (t)= f K (t) pillanatig tart, amely időpontig 

(a veszteséget és a csillapítást elhanyagolva) éppen átjutott az ω A = ω B = ω K állapot átrendeződött kinetikai 

energiáinak megfelelő teljes ΔWωk energia, ezért a  első lengési csúcsértéke nagy lesz. Ettől az 

időponttól kezdve a  csökkenni fog (az első  időpontra - veszteség és csillapodás nélküli 

esetben – 2·ΔWωk energiaátadás valósul meg). Stabilizálódó esetben az energiaátadási folyamat harmonikus 

csillapodó lengésekkel megy végbe, a csillapodás csökkenti a lengések energiatartalmát, teljesítmény-

amplitúdóját. Kinetikus energiák átrendeződéséből adódó energiacsere a végállapotban már nincs, tehát ekkor 

. 

A megengedhető frekvencia-eltérés elvi határértéke 

Az elvi modellhez (a csillapodás és a veszteség elhanyagolásával) jó közelítéssel meghatározható az A és B 

rendszer közötti elektromechanikai lengések, mint „rendszerközi lengések” frekvenciája, illetve a lengések 

periódusideje. Ha a  szinkronozó teljesítményt a Δ β AB = δ ABo =0 értékhez vesszük fel, akkor: 

 

Az elvi modellhez meghatározható a (Δ f ABo)max f Ao–f Bo)max|, a szinkronkapcsolás előtt még megengedhető 

legnagyobb frekvenciakülönbség, amely  átvivő képesség és M A , M B perdületek esetén még éppen 

lehetővé teszi az összekapcsolás utáni szinkronüzem kialakulását. A P-δ  trajektórián a δ ABo  és a δ ABLmax  

(legnagyobb pólusszög nyitás) között értelmezett maximális potenciális energia alapján a 

 

összefüggésből, és határesetként a legnagyobb pólusszög-nyitáshoz δ ABLmax =180° értéket véve: 

 

A képletben a cosδ ABo tényező „szerepe” alapján belátható, hogy az elvi modellben egy Δ β AB = δ ABo ≠0 

összekapcsolás csökkenti a (Δ f ABo)max értékét. 

Legkedvezőbb esetben δ ABo =0°, amelyből tehát elvi határesetként a 
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adódik. Adott , M A és M B esetén tehát az A  rendszerből a B  rendszerbe még átadható legnagyobb 

kinetikus energia: 

 

Ez úgy értendő, hogy adott M A , M B perdületű rendszerek adott  helyen történő összekapcsolása után - 

csillapító hatások nélkül - Δ f ABo Δ f ABo)max esetén van elvi esély a köz                 ös szinkronüzem 

kialakulására. 

A (Δ f ABo)max frekvenciakülönbség mellett végzett szinkronkapcsolás utáni folyamatokat veszteség- és 

csillapodás-mentes esetre a 13-6. ábrák mutatják. 

 

13-6a. ábra: Összekapcsolás ΔfAB=fAo Bo ABo)max frekvenciakülönbséggel 

Feltételek: 

 

Elvi határeset (veszteség és csillapodás nélkül) 

Számítás: 
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13-6b. ábra: Összekapcsolás ΔfAB=fAo Bo ABo)max frekvenciakülönbséggel 

Elvi határeset (veszteség és csillapodás nélkül) 

 

7.3.   A primer szabályozás és a fogyasztói frekvenciafüggés 
hatása 

Az összekapcsolás előtti frekvenciakülönbség az összekapcsolás után a primer szabályozók hatására „primer 

szabályozási teljesítményáramlást” kényszerít az összekapcsolás előtt nagyobb frekvenciájú rendszerből a másik 

irányába, amely áramlás a kinetikus energiák átrendeződéséből adódó áramlásra szuperponálódik. 

Egy f n=50 Hz névleges frekvenciájú szinkronrendszer statikus teljesítményegyensúlya a névlegestől eltérő f=f 

n+Δ f frekvencián – a hálózati veszteséget a fogyasztás részének tekintve és az összfogyasztást K F MW/Hz 

statikus frekvencia-érzékenységgel, az össztermelést a turbina oldali eredő K pr MW/Hz primer szabályozási 

karakterisztikával figyelembe véve – megadható az összesített P F fogyasztói és P M mechanikai (turbina) 

teljesítmények egyenlőségével: 

 

amelyhez P F50≠P M50, mert éppen ez a Δ f≠0 okozója. (Például Δ f>0 statikus egyensúly esetén P M50>P F50, a Δ 

f→0 csak a P M50→P F50 szekunder szabályozással érhető el.) 

A K= K pr + K F eredő statikus rendszer-frekvenciatényezővel az egyensúly kifejezése: 

 

Elvi esetünkben az A és B rendszer összekapcsolás előtti statikus teljesítmény-egyensúlyához az f Ao és f Bo 

egyensúlyi frekvenciákon a Δ f Ao=f Ao–f n és Δ f Bo=f Bo–f n jelölésekkel 
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írható. Ha az A és B rendszer összekapcsolása után a frekvenciaszabályozást csak a primer szabályozás végzi, 

vagyis nincs szekunder szabályozás és fogyasztói ki- illetve bekapcsolás, továbbá eltekintünk a fogyasztói 

terhelések feszültségérzékenységétől és a veszteség megváltozásától, akkor Δ P A50  és  Δ P B50  változatlan. Az új 

állandósult állapothoz az egyesített rendszer statikus teljesítményegyensúlya a primer szabályozás hatására az f 

R=f P frekvencián a 

 

szerint adható meg. A primer szabályozás stabilizálja a szinkron  frekvenciát, amelynek végállapoti értéke 

 

A primer szabályozások hatására (változatlan P F50 fogyasztói igény feltételezésével és a fogyasztói 

feszültségfügés, valamint a veszteségváltozás elhanyagolásával) az f P szinkron frekvencián stabilizált 

végállapotban azaz f A0>f B0  esetében az  A rendszerből a B rendszerbe 

 

teljesítmény áramlik és ennek értéke összekapcsolás előtti frekvenciaeltéréstől és a két rendszer eredő K AB 

tényezőjétől függ. Az összekapcsolás előtti állapothoz képest az A rendszer az f P <f Ao miatt betáplálást növel és 

fogyasztása a frekvenciacsökkenés miatt csökken, a B rendszer az f P>f Bo miatt betáplálást csökkent és 

fogyasztása a frekvencianövekedés miatt növekszik. A képletben K AB =K A K B / (K A +K B ) - amelyre K AB <(K 

A , K B ) min  - az eredő MW/Hz frekvenciatényező a teljesítményátadáshoz. A primer szabályozás hatása a 

szinkronkapcsolás utáni teljesítményáramlásra a 13-7. ábrán követhető. 

 

13-6b. ábra: Összekapcsolás ΔfAB=fAo Bo ABo)max frekvenciakülönbséggel 

 

13-7. ábra: A primer szabályozás hatása a szinkron kapcsolás utáni folyamatokra 

Feltételek: 
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M arányos aktív primer szabályozás: 

 

A kinetikus energiák átrendeződéséből meghatározható f K és a rendszerek eredő K A, illetve K B 

frekvenciatényezőiből adódó f P végállapoti frekvencia csak abban az esetben azonos, ha a frekvenciatényezők 

tömegarányosak, vagyis: 

 

Szélső esetben például, ha K B<<K A  (és legyen f A0>f B0), akkor a végállapotban f R=f P≈f A0 lesz a frekvencia és 

, vagyis a végállapotban gyakorlatilag már nincs 

teljesítménycsere; az összekapcsolást követő folyamat során az A rendszer primer szabályozása által kiadott 

teljesítmény - feltéve, hogy van elegendő primer tartalék - a B rendszert az A rendszer kezdő f A0 frekvenciájára 

gyorsítja, ennek során az A rendszer kiadott primer szabályozási energiájából kinetikus energiatöbblet keletkezik 

a B rendszerben. 

7.4.                     A hatások összegződése 

Az összekapcsolt (A és B együttes) rendszer minden pillanatban érvényesülő teljesítményegyensúlyát a 

 

alakban írhatjuk le, amelyhez az ω R (t) kifejezhető az A és B rendszerrész elvi átlagos frekvenciáival: 

 

Az f A0>f B0  kezdőértékű reszinkronizáció folyamata során az A rendszerben a frekvencia csökkenése kinetikai 

energia felszabadulást, az f A (t)<f Ao  frekvencia  Δ P AM (t) primer szabályozási betáplálást növelést és Δ P AF-f (t) 

fogyasztás-csökkenést okoz, a feszültség várható csökkenése miatt Δ P AF-U (t) a fogyasztás csökkenése, és Δ P Av 

(t) a veszteség növekedése. Ezalatt a B rendszerben a frekvencia növekedése kinetikai energia felvételt, az f B 

(t)>f Bo frekvencia Δ P BM (t) primer szabályozási betáplálást csökkenést és Δ P BF-f (t) fogyasztás növekedést 

okoz, a feszültség várható csökkenése miatt Δ P BF-U (t) a fogyasztás csökkenése, és Δ P Bv (t) a veszteség 

növekedése. Az A rendszerben tehát teljesítményfelesleg keletkezik, a feleslegnek kényszer-exportként kell 

átjutnia a B rendszerbe, amely ezt kényszerűen importálja, mert teljesítményhiányossá vált. Az A és B 

rendszerrész pillanatnyi egyensúlya kifejezhető az összegzett változásokkal: 

 

 

(frekvencia csökkenéshez a d ω (t)/dt<0, növekedéshez >0) 

Eredményes f Ao>f Bo reszinkronizáció esetén a t=t v végállapotban az A rendszerből a B rendszerbe a szekunder 

szabályozás és fogyasztói ki-bekapcsolás nélkül kialakult f R frekvencián 

 

teljesítmény áramlik. 

A várható feszültségcsökkenés miatti fogyasztás csökkenés Δ P FU = Δ P AF-U + Δ P BF-U és a veszteség növekedés 

Δ P V = Δ P AV + Δ P BV  összegzésével a végállapot frekvenciája az 

 

módon határozható meg. 
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Az összekapcsolt rendszerek állandósuló (közös)  ω R, illetve f R szinkronfrekvenciáját végül 

1. a gépegységek mechanikai teljesítményének primer (majd szekunder) szabályozása, 

2. az aktuális fogyasztói terhelés frekvencia- és feszültségfüggése, a hálózati veszteségek változása 

együttesen alakítja ki. 

Az f Ao>f Bo esetben a kezdeti áramlást egyaránt növeli az összekapcsolási helyre értett U A-U B=Δ U AB>0 és β A-β 

B = Δ β AB>0 feszültségeltérés, ezért a nagyobb frekvenciájú oldalon kisebb értékű és az összekapcsolás 

pillanatában késő szöghelyzetű feszültség (vagyis f Ao>f Bo esetben az U B>U A és a β B>β A ) a kedvezőbb. 

Az f A0>f B0  esetben az A rendszerben lesz betáplálást növelő primer szabályozás, az igénybevétel miatt 

kedvezőbb, ha az f A0>f B0 esetén az A rendszer a nagyobb összperdületű (összteljesítményű) rendszer, mert 

ebben várhatóan kisebb lesz a frekvenciaváltozás és a primer tartalék is több gépegységben áll rendelkezésre. 

Erőteljes (viszonylag nagyarányú és gyorsan érvényesülő) primer szabályozás jelentősen növelheti az áramlást, 

primer szabályozás nélküli (elvi) esetben tehát kisebb az energiaátadási útvonalak terhelődése. 

 

 

13-8a. ábra: A Δ f,  Δ U,  Δ β és a primer szabályozás együttes hatása az összekapcsolás utáni folyamatokra 

A 13-8. ábrákon bemutatott folyamatok a következő induló feltételekkel végrehajtott szinkronkapcsolást követő 

folyamatokat mutatják: 

 

 

 

M arányos aktív primer szabályozás: 

 

Az átrendeződési folyamatot és a kialakult végállapotot a fogyasztói terhelések feszültségfüggése is 

befolyásolja, mert az összekapcsolást követő folyamatok a hálózati feszültségek csökkenését okozzák. Szélső 
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esetekben ez a hatás jelentős lehet, amelynek érvényesülése döntő mértékben az átviteli utak terhelődésétől és az 

automatikus feszültségszabályozás hatékonyságától függ. 

 

 

 

13-8b. ábra: A Δ f,  Δ U,  Δ β  és a primer szabályozás együttes hatása az összekapcsolás utáni folyamatokra 
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13-8c. ábra: A Δ f,  Δ U,  Δ β és a primer szabályozás együttes hatása az öszekapcsolás utáni folyamatokra 

8.               Az eredményes reszinkronizáció feltételei 

Nyilvánvaló, hogy a reszinkronizáció elvi optimuma a feszültség-, szög- és frekvenciaeltérés nélküli 

összekapcsolás. Pusztán energetikai szempontból (hálózati hatások nélküli elvi esetben) érdektelen, hogy az 

összekapcsolás előtt a nagyobb vagy a kisebb forgó tömegű rendszernek nagyobb-e a frekvenciája, mert a 

folyamatokat a kezdeti frekvenciaeltérés mértéke határozza meg, ezért szükséges ezen eltérés reszinkronizáció 

előtti minimálása. Elvi elemzéseink alapján az aszinkron járó villamosenergia-rendszerek közötti 

reszinkronizáció eredményességéhez szükséges feltételeket az alábbiak szerint adhatjuk meg: 

● A kapcsolás előtti Δ f ABo frekvenciakülönbség ne haladja meg azt az adott kapcsolási helyre vonatkozó 

kritikus Δ f ABKrit értéket, amelyhez tartozó energiaátrendeződés, illetve teljesítményáramlási kényszer még éppen 

lehetővé teszi közös frekvencia kialakulását, mert az összekapcsolást követően csak abs(Δ f ABo)<abs(Δ f ABKrit) 

esetben tud létrejönni az a szükséges f A (t)=f B (t) =f K (t) pillanatnyi állapot, amely után a kezdetben nagyobb 

frekvenciájú rendszerből kiáramló  már csökkeni fog. A kapcsolás előtti Δ β AB szögkülönbség (előjeltől 

függetlenül) kedvezőtlenül hat a kinetikus energiák átrendeződéséhez szükséges energiaátadás megvalósulására. 

● Távvezeték(ek) védelmei ne kezdeményezzenek kikapcsolást az esetenként jelentős I AB(0) kapcsolási 

áramcsúcs és a két rendszer között meginduló teljesítményáramlás miatti gyors I AB(t) áramnövekedés hatására, 

továbbá gépegységeknél a rövid idejű áramlökések ne okozzanak túláramvédelmi működést. A kezdeti 

áramnövekedést mérsékli, ha az összekapcsolás előtti pillanatban (az összekapcsolási helyen) a nagyobb 

frekvenciájú rendszer feszültsége a késő fázishelyzetű. 

● Az áramlásnövekedés által igénybe vett „távvezeték-útvonalak” feszültségtartása, átvivőképessége legyen 

elegendő az energiaátrendeződés kényszeréből adódó teljesítmény átvitelére. 

● A feszültségtartáshoz a gépegységeknél (főként a kapcsolási helyhez közelieknél) legyen elegendő 

áramterhelhetőségi tartalék, a feszültségszabályozás hatékony legyen. 

A feszültségtartás képes legyen „megőrizni” a fogyasztói terhelés értékét, mert a terhelés - 

feszültségérzékenység miatti - jelentősebb változása kedvezőtlen módon alakíthatja az összekapcsolt rendszerek 

közötti P AB  (t) kényszeráramlást, destabilizálhatja a közös frekvencia és a gépegységek szinkronüzemének 

kialakulását. 



 Elektromechanikai lengések, 

tranziens stabilitás 
 

 98  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

● A teljesítményt kitápláló és az azt fogadó rendszerben üzemelő gépegységeknek legyen megfelelő dinamikus 

stabilitási tartaléka, a teljesítmény-átrendeződések ne okozzanak dinamikus instabilitást. 

● A végállapoti frekvencia kialakítását eredményező primer szabályozáshoz legyen elegendő mértékű és 

aktiválódó tartalék. Az igénybevétel miatt kedvezőbb, ha összekapcsolás előtt a nagyobb összteljesítményű 

rendszer a nagyobb frekvenciájú, mert a frekvencia csökkenése miatt ebben lesz betáplálást növelő szabályozás 

és ehhez több gépegység áll rendelkezésre. A normál üzem helyreállításához végül szükséges, hogy az 

összekapcsolt rendszerek szekunder szabályozással képesek legyenek beállítani a frekvencia és a rendszerek 

közötti teljesítményszállítás elfogadható értékét. 

1.    Villamosenergia-rendszerek irányítása 

A villamosenergia-termelés, -szállítás, -elosztás, -fogyasztás komplexum egyike a létező legbonyolultabb fizikai 

rendszereknek. Megfelelő működéséhez több szintű dinamikus egyensúly fenntartása szükséges, ami jó 

minőségű rendszerirányítással valósítható meg. A rendszerirányítás szükségessége az együttműködő rendszerek 

kialakulásával jelent meg. Alapfeltétele, hogy az irányított rendszerről megfelelő mennyiségű és minőségű 

(megbízhatóságú) információ álljon rendelkezésre. 

A rendszerirányítás alapfeladata, hogy biztosítsa a folyamatos és biztonságos villamosenergia-ellátást, a 

villamosenergia-rendszer biztonságos és hatékony működését. A rendszerirányítást átlátható formában, a jogi és 

műszaki előírások betartásával kell végezni. A rendszerirányítási tevékenység jogi környezetét a hatályos 

Villamos Energia Törvény (VET), ennek végrehajtási rendelete (Vhr), a Kereskedelmi Szabályzat (KSz), az 

Üzemi Szabályzat (ÜSz) és az Elosztói Szabályzat (Esz) alkotja. A szabályzatok jóváhagyó és felügyeleti szerve 

a Magyar Energia Hivatal (MEH). Rendszerirányítási tevékenységet csak engedélyesek végezhetnek, az 

engedélyeket a MEH adja ki. A nemzetközi együttműködéssel kapcsolatos szabályokat az ENTSO-E RGCE 

által jóváhagyott Operation Handbook (Üzemviteli Kézikönyv) előírásai tartalmazzák. (ENTSO-E: European 

Network of Transmission System Operators, RGCE: Regional Group Continental Europe) 

Jelen fejezetben  az energiarendszer irányításának alapelveit, fő elemeit, ezek összefüggéseit foglaljuk össze a 

jelenlegi (2011.) gyakorlatnak megfelelően. 

9.    A villamosenergia-rendszerek irányításának 
felépítése 

Az együttműködő energiarendszerek biztonságos, jó minőségű villamos energiát optimális körülmények között 

szolgáltató üzemének fenntartása olyan méretű irányítási feladat, amely hierarchikus felépítésű 

rendszerirányítással oldható meg. A 14-1. ábrán látható módon egy szabályozási zóna (ez gyakorlatilag egy 

ország villamosenergia-energiarendszere) üzemirányítási hierarchiájának legfelső szintjén az átviteli hálózati 

rendszerirányító (TSO: Transmission System Operator) áll. Magyarországon ezt a tevékenységet a MAVIR 

(Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.) látja el. Az Áramszolgáltatók (elosztóhálózati 

engedélyesek) tulajdonosai és üzemeltetői a 120 kV-os és alacsonyabb feszültségszintű elosztóhálózatoknak, 

üzemirányítási feladataikat a Körzeti Diszpécser Szolgálatok (KDSz-ek) látják el. Az elosztóhálózati 

engedélyesek jogosultak Üzemirányító Központokat (ÜIK), illetve Kirendeltségeket működtetni. 
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14-1. ábra: A hazai villamosenergia-rendszer és irányításának hierarchiája 

9.1.   Az átviteli hálózati üzem felügyelete, a Rendszerirányító 
alapfeladatai 

1. A nagyfeszültségű, hurkolt 750–400–220 kV-os (néhány 120 kV-os elemet is tartalmazó) átviteli hálózat 

üzemeltetése: tervezése, fejlesztése, karbantartása, kapcsolási állapotának meghatározása, valós idejű 

monitorozása és távkezelése, az átvivő elemek terhelődési- és a csomópontok feszültség-határértékei 

betartásának ellenőrzése. 
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2. Az átviteli hálózatba tápláló erőművek irányítása: menetrend-adás, üzemállapot követés, automatikus erőmű 

szabályozás (AGC), tartalékok lekötése és igénybe vétele. 

3. Folyamatos kapcsolattartás a környező szabályozási zónák TSO-ival: határkeresztező vezetékek 

üzemállapotának valós idejű mérése, adatcsere, szükség esetén kisegítés nyújtása, illetve igénybe vétele. 

Képviselet biztosítása a nemzetközi szervezetekben. 

4. A villamosenergia-piac működtetése: versenytárgyalások szervezése (határkeresztező átvivő képesség 

értékesítése, tartalékpiaci aukciók), mérlegkör menetrendek befogadása, ellenőrzése, visszaigazolása, 

tartalékok biztosítása. 

5. Rendszerszintű szolgáltatások biztosítása: szabályozási és üzemzavari tartalékok beszerzése, rendelkezésre 

állásának ellenőrzése, szükség szerinti igénybevétele. 

6. Kiegyenlítés: a határkeresztező teljesítményáramlások menetrend közeli értéken tartása ACE alapú 

szabályozással. 

7. A kötelező átvételű termelés (KÁT) kezelése: KÁT mérlegkör működtetése, menetrendek befogadása, a 

kötelező átvétel allokálása piaci szereplők között. 

8. Folyamatos kapcsolattartás a Körzeti Diszpécser Szolgálatokkal (KDSz): tervezett és terven kívüli 

kapcsolások jóváhagyása, a 120 kV-os elosztóhálózat monitorozása, KDSz irányítási hatáskörébe tartozó 

erőművek termelési menetrendjének fogadása, fogyasztói korlátozási tervek, adatok kezelése. 

9. A rendszerirányítás számítógépes támogatásának üzemeltetése: az on-line, real-time folyamatirányító 

rendszer biztonságos üzemének fenntartása, az üzemelőkészítéshez és üzemértékeléshez szükséges off-line 

számítógépes rendszer működtetése. 

10. Üzemi jellemzők archiválása, elszámolások, statisztikák készítése, üzemértékelési adatok publikálása. 

9.2.   Az elosztó hálózati üzem felügyelete, irányítása, a KDSZ 
feladatai 

1. A 120 kV-os elosztó hálózat üzemeltetése: tervezése, fejlesztése, karbantartása, kapcsolási állapotának, 

bontási helyeinek meghatározása, valós idejű monitorozása és távkezelése, az átvivő elemek terhelődési- és a 

csomópontok feszültség-határértékei betartásának ellenőrzése. A közép- és kisfeszültségű hálózatokkal 

kapcsolatos hasonló feladatokat (esetenként) az Üzemirányító Központok, illetve Kirendeltségek végzik. 

2. A rendszerszintű üzemirányításba be nem vont termelő egységek üzemének irányítása. Technikai 

lehetőségeik és jogosítványaik függvényében terhelésszabályozási feladatokat is ellátnak. Az erőművek fő- 

és segédberendezéseinek üzemét, beleértve a generátorok hálózati csatlakozását biztosító gyűjtősín 

szakaszolók és a kizárólag az erőmű indítását és a házi üzemi ellátását szolgáló hálózati csatlakozás 

megszakítóinak és gyűjtősín szakaszolóinak üzemirányítását az erőművek végzik. 

3. Folyamatos kapcsolattartás a Rendszerirányítóval, az Üzemirányító Központok felügyelete. 

4. Döntést előkészítő teljesítmény-eloszlás és zárlatszámítások a kapcsolások várható hatásainak ellenőrzésére, 

tervezett és terven kívüli kapcsolások Rendszerirányítóval egyeztetett végrehajtása, távkezelés. 

5. Meddőteljesítmény gazdálkodással kapcsolatos feladatok (kondenzátor kapcsolás, beavatkozás az ATSZ-ek 

működésébe, az elosztóhálózatra csatlakozó erőművek meddő betáplálásának előírása, legkisebb veszteségű 

üzem tartása a feszültség határértékek betartásával. 

6. Terhelési és hálózati adatbázis naprakész állapotban tartása, terhelésbecslés. Becsült csúcsteljesítmények (P 

és Q), terhelési görbe meghatározása. 

7. Fogyasztói terheléskorlátozással kapcsolatos feladatok: korlátozásba (FKA, FTK, RKR) bevont fogyasztói 

leágazások listájának naprakész állapotban tartása, RKR, FKA elrendelése, a végrehajtás ellenőrzése, FTK 

működés ellenőrzése. 
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8. Hálózati karbantartások tervezése: éves, havi, heti karbantartási tervek készítése a rendszerirányító 

koordinálásával, napi karbantartási tervek készítése. Karbantartási ciklusidők figyelése, igénybevétel, 

elhasználódás követése. Összetartozó berendezések különböző illetőségű karbantartásainak összehangolása. 

9. Információ karbantartás. Távmérés, távjelzés forrásoldali karbantartása, hibás információk felfedése, új 

mérések, jelzések képzése. A rendszerirányítás számítógépes támogatásának üzemeltetése, a SCADA 

rendszer üzemkészségének felügyelete. 

10. Statisztikák készítése: MW, Mvar terhelési, kWh fogyasztási és feszültségadatok (kV) rögzítése 

csomópontokra, erőművekre, távvezetékekre, transzformátorokra. Üzemzavari statisztikák készítése. 

Berendezések működési statisztikái karbantartás tervezéshez 

11. Archiválás: hálózatkép, hibanapló (post mortem) tárolás meghatározott eseményekről, védelem-

automatika működések, külső kapcsolatok eseményeinek rögzítése. 

Hazai áramszolgáltatók és üzemirányító központjaik (2011.): 
 

Áramszolgáltató megnevezés Rövid név Üzemirányító 

E.ON Észak-dunántúli 

Áramhálózati Zrt. 
E.ON ED Győr KDSz 

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati 

Zrt. 
E.ON DD Pécs KDSz 

Budapesti Elektromos Művek Nyrt. ELMŰ BVTSZ 

Észak-magyarországi 

Áramszolgáltató Nyrt. 
ÉMÁSZ Miskolc KDSz 

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. E.ON TI Debrecen KDSz 

EDF Dél-magyarországi 

Áramszolgáltató Zrt. 
DÉMÁSZ Szeged KDSz 

10.   Üzemirányítási feladatok 

A rendszerirányítás különböző hierarchia szintjein elvégzendő üzemirányítási feladatokat és azok 

kapcsolódásait a 14-2. ábra mutatja. 

 

14-2. ábra: Az üzemirányítási feladatok kapcsolata 

A konkrét üzemirányítási feladatok hierarchiaszintenként természetesen különbözőek, azonban minden szinten 

jelentkeznek az üzemelőkészítési, operatív üzemirányítási és üzemértékelési tevékenységek, amelyek szoros 
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összefüggésben vannak egymással. A következőkben a Rendszerirányítónál végzendő üzemirányítási 

feladatokat ismertetjük. 

10.1.   Hálózatfejlesztési tervek 

A Rendszerirányító - a folyamatos és biztonságos villamosenergia-ellátás, a villamosenergia-rendszer 

biztonságos és hatékony működése érdekében – köteles legalább kétévente és legalább 15 évre előretekintően 

elkészíteni a magyar villamosenergia-rendszer 120 kV-os és annál nagyobb feszültségű hálózatának 

hálózatfejlesztési tervét. A hálózatfejlesztési tervek publikusak, a MAVIR hivatalos honlapján (www.mavir.hu) 

megtekinthetők. 

10.2.   Üzemelőkészítési feladatok 

Az üzemelőkészítés célja a várható felhasználói igények, a rendelkezésre álló kapacitások, az igényelt átviteli 

szolgáltatások és a tervezett munkák alapján a VER üzemállapotának és üzemállapot-változásainak előzetes 

megtervezése. 

Középtávú: 1 év-1 hónap 

Karbantartási tervek készítése, kezelése (átviteli hálózat, erőművek), versenytárgyalások („aukciók”) 

szervezése: határkeresztező kapacitások meghirdetése, értékesítése, rendszerszintű szolgáltatások piacának 

szervezése. 

Rövidtávú: heti, napi, órás, negyedórás 

1. A VER várható üzemi kapcsolási állapotának (állapotainak) meghatározása, előzetes vizsgálata, 

üzemelőkészítő hálózatszámítások végzése. 

2. Hálózati szűk keresztmetszetek kialakulási veszélyének előzetes felismerése, a felismert szűk 

keresztmetszetek kezelése az újra-teherelosztás módszerével. 

3. A várható felhasználói igények meghatározása, terhelésbecslés. 

4. Piaci szereplők menetrend bejelentésének befogadása, értékelése, elfogadása. 

5. Kötelező átvételű termelés (KÁT) kezelése. 

6. A VER biztonságos és megbízható üzeméhez szükséges rendszerszintű szolgáltatások megrendelése, 

lekötése. 

7. Forrásteljesítmények menetrendjének elkészítése. 

10.3.       Operatív üzemirányítási feladatok: valós idejű 
rendszerirányítás 

10.3.1. Normál állapot 

1. Rendszerfelügyelet, a tervezett (üzemelőkészítés által meghatározott) és tény (valós idejű monitorozással 

meghatározott) rendszerállapot összehasonlítása, a tény rendszerállapot elemzése, módosításának 

kezdeményezése a valós idejű és vizsgálati módú hálózatszámítási funkciók eredményeinek figyelembe 

vételével. 

2. Rendszerszintű szolgáltatások rendelkezésre állásának folyamatos biztosítása, a rendszerszintű szolgáltatások 

igénybevétele, a szolgáltatás minőségének ellenőrzése, dokumentálása. 

3. Villamosenergia-rendszerek közötti nemzetközi együttműködés kötelezettségeiből következő tevékenységek 

ellátása, koordinálása, az érvényben lévő megállapodások, nemzetközi ajánlásoknak megfelelően. 

4. A VER átviteli hálózatának teljes körű üzemirányítása, ágáramlások és a csomóponti feszültségek 

határértékeinek betartása. 
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5. A rendszerszintű üzemirányításba bevont erőművek üzemének irányítása (AGC). 

6. A napi hálózati program szerinti tervszerű kapcsolások irányítása. 

7. Tervtől eltérő üzemállapotok engedélyezése. 

8. Az üzemi napra vonatkozó tevékenységek végrehajtása a Kereskedelmi Szabályzat előírásainak 

figyelembevételével. 

9. Kapcsolattartás más üzemirányító szervezetekkel (partner TSO-k, KDSz-ek) 

10. Az üzemirányításhoz szükséges infrastrukturális eszközrendszer üzemének felügyelete. 

11. Adatgyűjtés, adatszolgáltatás, naplózás a rendszerszintű szolgáltatások elszámolásához, 

üzemértékeléshez. 

12. Rendszer-üzemzavart megelőző automatikák felügyelete. 

10.3.2. Üzemzavaros állapot 

1. Üzemzavar felismerése, az üzemzavar-elhárítás irányítása. 

2. Szükség esetén felhasználói korlátozások elrendelése. 

3. A beavatkozások dokumentálása. 

4. A rendszer visszatérítése lehetőség szerint a normál állapotba. 

10.4.       Üzemértékelési feladatok 

1. Elszámolási mérések kezelése. 

2. Export-import elszámolás. 

3. A kiegyenlítő energia árának meghatározása. 

4. Elszámolás a mérlegkörökkel. 

5. A bekövetkezett üzemzavarok kiértékelése, üzemzavari jelentések készítése. 

6. Statisztikák, jelentések közzététele az üzemi jellemzőkről. 

7. Visszacsatolás az üzemelőkészítéshez, a terhelésbecslés, a karbantartás-tervezés, megbízhatósági számítások 

adatbázisának frissítése. 

11.    A rendszerirányítás számítógépes támogatása 

A rendszerirányítás számítógépes támogatásához nagy mennyiségű, jórészt valós idejű információ folyamatos 

továbbítása, tárolása és feldolgozása szükséges, alapvető fontosságú a rendszerirányítás megbízható 

számítógépes támogatása mind az operatív üzemirányítás (on-line, valós idejű feladatok), mind az 

üzemelőkészítés és üzemértékelés (off-line jellegű feladatok) elvégzéséhez. 

A rendszerirányító központok folyamatirányító számítógéprendszerének kialakításakor pontosan körül kell 

határolni az elvégzendő feladatokat, az ezeket támogató számítógépes funkciókat. Az üzemelőkészítés és 

üzemértékelés off-line jellegű számítógépes támogatása nem feltétlenül része a folyamatirányító rendszereknek, 

azonban célszerűségi okokból (adatbázis elérése) gyakran a folyamatirányító számítógéprendszerre 

implementálják a szükséges szoftvereket. 

A rendszerirányítással kapcsolatosan használt fogalmak egy részének jelenleg nincs jól bevált magyar 

megfelelője, ezért a következőkben az egyértelműség kedvéért néhány megnevezést a nemzetközi 

szóhasználatban szokásos és a hazai gyakorlatban is elfogadott angol kifejezéssel adunk meg. 
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Az operatív rendszerirányítást támogató on-line funkciók bonyolultságuk, illetve felhasználásuk szerint két 

csoportba sorolhatók: SCADA és EMS funkciók. 

SCADA = Supervisory control and data acquisition (felügyeleti szabályozás és adatgyűjtés) 

EMS = Energy management system (Energia [elosztást] kezelő rendszer) 

11.1.     SCADA rendszer 

A számítógépes rendszerirányítás alapja, az ide tartozó funkciók jellegzetesen on-line, real-time típusúak. 

Általában nincsenek bonyolult algoritmusok, a programok néhány ms futási idejűek, ciklikusan hajtódnak végre. 

A SCADA rendszer néhány tipikus funkciója: 

1. Távmérések, távjelzések fogadása. (MW és Mvar áramlások, gyűjtősín feszültségek, frekvencia mérések, 

megszakító-, szakaszoló állásjelzések, transzformátorszabályozók fokozatállása, stb.) A rendszerirányításhoz 

szükséges információk az irányított objektumoktól az irányító központba hírközlő (telemechanika) 

rendszeren keresztül jutnak el digitális táviratok, és/vagy analóg jelek formájában. Az információk 

dekódolása, primer hihetőség-vizsgálata (a sérült adatok kiszűrése), fizikai adatbázisba szervezése ciklikusan 

futó programokkal valósul meg. Általában nincsenek bonyolult algoritmusok, a programok néhány ms futási 

idejűek. Az adatbázis frissülésének ciklusideje másodperc nagyságrendű. Az állásjelzés változások 

megszakíthatják a ciklikus feldolgozást és elsőbbséggel kerülnek feldolgozásra. 

2. Valós idejű adatbázis készítés rövid, néhány másodperces frissülési idővel. 

3. Megjelenítés, ember-gép kapcsolat. A ciklikusan frissülő információk képernyőkön, illetve sématáblán 

jeleníthetők meg. Az összes információ (esetleg több tízezer) együttes megjelenítésére általában nincs 

lehetőség, de a gyakorlatban ez nem is szükséges. Szokásos megoldás hogy előre generált, változatlan 

struktúrájú képernyő háttéren (background) rendszerezett formában helyezik el a frissülő (foreground) 

adatokat. Az egyes képernyő-tartalmak, pl.: az átviteli hálózati séma kivetítőn is megjeleníthetők, a 

legfontosabb mért adatokat (pl.: erőművek termelése, határkeresztező vezetékek teljesítmény áramlásai, 

frekvencia) számkijelzős táblaműszerek is mutatják. 

4. Naplózás. A valós idejű adatbázis információi az üzemértékelés számára megfelelő ciklusidővel 

archiválódnak. Az üzemi naplók alapján készülnek az energia-elszámolások, napi jelentések. Az esetleges 

üzemzavarok kiértékeléséhez fontos támpont a kapcsolási sorrendet őrző eseménynapló és a (közel egyidejű) 

mért adatok archiválásával készülő PMR (post mortem review) napló. 

5. Határérték és gradiens figyelés. Veszélyeztetett, illetve veszélyes állapotok felismerésénél van nagy 

jelentősége. Figyelmeztető jelzéseket küld az üzemirányító személyzet számára, aciklikusan indítja a 

naplózást. Az üzemirányítás szemléletes támogatói a sáv- , illetve sugárdiagramok, amelyek azonos típusú 

mérések (pl.: transzformátor terhelődések, az egyes objektumoknál mért frekvencia) együttes 

megjelenítésére, összehasonlítására szolgálnak. 

6. Topológia analízis. A kapcsolási állapotnak, a hálózat egybefüggőségének ellenőrzésére, a változások 

regisztrálására, üzemzavar felismerésre szolgál. 

7. Távparancsadás. Az irányító személyzet parancsait és az EMS által számított, a diszpécser által kiküldésre 

engedélyezett beállítási értékeket a SCADA a telemechanika rendszeren keresztül közvetíti az irányított 

objektumokhoz. 

A felsorolt néhány alkalmazás mutatja, hogy a SCADA által használt programok jórészt kis aritmetikai 

igényűek és szükséges, hogy igen rövid (néhány ms) válaszidejűek legyenek. 

11.2.    EMS funkciók 

Az EMS funkciók szoftverei a feladatok jellege szerint sorolhatók az üzemelőkészítést, a valós idejű 

rendszerirányítást és az üzemértékelést támogató funkciók közé, azonban átfedések is vannak, mivel gyakran 

használnak azonos szoftvert pl.: az üzemelőkészítők és a diszpécserek. Az EMS szoftverekre jellemző, hogy az 

üzemállapot elemzése alapján működnek, viszonylag nagy aritmetikai igényűek, gyakran használnak iterációt. A 

rendszerirányítási gyakorlatban nem alakult ki egységes szoftvercsomag az EMS funkciók ellátására, a feladatok 
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folyamatosan bővülnek, a programok - különösen a szakértő rendszerek fejlődésével - állandó fejlesztés alatt 

állnak. A következőkben néhány, gyakrabban használt funkció igen vázlatos áttekintését adjuk meg azzal a 

céllal, hogy a megoldandó feladatokat érzékeltetessük. 

11.2.1. AGC=automatic generation control (automatikus [erőművi wattos] 
teljesítmény szabályozás). 

SCADA mérésekre alapozva meghatározza a területi szabályozási hibát (ACE) és ennek feldolgozásával az 

automatikus szekunder teljesítményszabályozásba bevont gépegységek (gépcsoportok) számára szabályozási 

célértéket számít. A számított célérték a SCADA rendszeren keresztül jut a szabályozott gépekhez, illetve 

csoportokhoz. Az ACE számítása másodperc nagyságrendű ciklusidővel történik, a célérték küldés ciklusideje a 

parancs végrehajthatóságához igazodik, perc nagyságrendű. 

11.2.2. Teljesítmény áramlás számítás (load-flow, vagy power flow) 

Diszpécseri (DPF = dispatcher power flow): célja, illetve feladata a tervezett kapcsolások, átterhelések 

hatásának előzetes elemzése az állapotbecslés által meghatározott rendszerállapotban. Gyakori, hogy 

üzemelőkészítő (off-line) számításokhoz a DPF-fel megegyező algoritmust használnak, ebben az esetben a 

vizsgált hálózat egy tervezett változat. 

Optimális (OPF=optimal power flow): feladata, hogy az állapotbecsült rendszerállapotból kiindulva a 

megvalósíthatósági korlátok (pl.: termelési, terhelődési és feszültség határértékek) figyelembe vételével, a 

szabályozási lehetőségek kihasználásával, egy adott üzemállapotot előre definiált célfüggvény szerint 

átrendezzen, ezáltal tanácsadó funkciót biztosít az üzemirányító személyzet számára. Az optimálás 

célfüggvénye lehet például a hálózati veszteség minimuma. Egyes szegmensei zárt hurkú szabályozásban is 

használhatók. 

11.2.3. Valós idejű hálózatszámítás (real time sequence) 

Futási ciklusideje beállítható, szokásos értéke: 5 perc. A valós idejű hálózatszámítás egy ciklusában 

végrehajtódó funkciók: 

11.2.3.1. Topológia feldolgozás (MU = model update) 

A valós idejű hálózatszámítás indító funkciója, feladata, hogy az EMS rendszerbe szervezett funkciók számára 

SCADA állásjelzések alapján az aktuális hálózati állapotnak megfelelő hálózati modellt (az adatbázisban 

szereplő modellparaméterekkel) előállítsa. 

11.2.3.2. Állapotbecslés (SE = state estimation) 

Feladata, hogy a SCADA által gyűjtött mérések, állásjelzések alapján meghatározza az energiarendszer 

legvalószínűbb állapotát és a hálózatszámító szoftverek részére konzisztens adatbázist hozzon létre. A SCADA -

ból származó mérések általában hibával terheltek (ha nem így lenne, nem volna szükség állapotbecslésre), ezért 

az SE megfelelő működéséhez a megfelelően kimért (megfigyelhető) hálózatrészeken mérési redundanciára van 

szükség. A mérési hibák zavarmentes állapotban normális eloszlást mutatnak, amennyiben az SE valamely 

mérésnél tendenciózus hibát fedez fel, gondoskodik annak elnyomásáról, kisúlyozásáról, illetve helyes értékkel 

való helyettesítéséről. A nem kellő redundanciával kimért, vagy nem távmért hálózatrészekre az adatbázisban 

szereplő adatok alapján becsült állapotot határoz meg. 

11.2.3.3. Üzembiztonsági analízis (SA = security analysis). 

Az üzemállapot biztonságosságát elemző, veszélyeztetett üzemállapot felismerését támogató eljárás. 

Gyakorlatilag a DPF funkció többszöri automatikus futtatása az aktuális hálózati állapothoz képesti (előzetesen, 

egy ún. kontingencia listában definiált) egyszeres, vagy többszörös kikapcsolások feltételezésével. A 

kikapcsolások hatását kockázatosságuk (felléphető túlterhelődések, feszültség problémák) szerint rangsorolja. 

11.2.3.4. Zárlatszámítás (SC = short circuit calculation) 

Az állapotbecsült hálózaton végez valós idejű zárlatszámítást. A kapcsolókészülékekhez adatbázisban definiált 

megszakító képesség megfelelőségét ellenőrzi különböző zárlatfajtákra. Hálózatgyengítések elrendeléséhez, 

bontott sínek összefogásának engedélyezéséhez ad támpontot. 
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11.2.3.5. U-Q ütemezés és szabályozás (VS = voltage scheduler, AVC = automatic voltage 
control). 

A VS feladata, hogy a hálózati csomópontok feszültségének adott értékre szabályozásához, illetve adott 

értéktartományban tartásához meghatározza az erőművek meddőteljesítmény termelését, a terhelés alatt 

szabályozható transzformátorok fokozatállását, valamint a meddőkompenzáló elemek (söntfojtók, 

kondenzátorok) kapcsolási állapotát. A VS által számított beállításokat - diszpécseri engedélyezéssel - az AVC 

funkció hajtja végre. A VS funkció kiegészíthető az OPF számítás azon szegmensével, amely a hálózaton 

fellépő meddőteljesítmény áramlásokat, ezáltal az általuk okozott wattos veszteséget minimalizálja (VS-

RTOPF). 

11.2.4. DTS = Diszpécseri tréning szimuláció (OTS = operator training 
simulation). 

A DTS oktatási, gyakoroltatási célú rendszerszimuláció. A diszpécserek munkaidejük túlnyomó részében 

normál állapotban üzemelő energiarendszert irányítanak, ugyanakkor késznek és képesnek kell lenniük 

veszélyeztetett, illetve veszélyes állapotok felismerésére és gyors beavatkozásokkal a rendszer normál állapotba 

történő visszatérítésére. A valóságos rendszerben nem idézhetők elő üzemzavarok csak azzal a céllal, hogy a 

diszpécsereknek alkalmuk legyen azok elhárításának gyakorlására, ezért fejlesztették ki a DTS rendszereket. A 

DTS működhet valós idejű, állapotbecsült hálózati adatokkal és korábbi üzemállapot archiválásával összeállított, 

vagy feltételezett (tervezett) hálózattal. A DTS-nek rendelkeznie kell a valóságossal megegyező diszpécseri 

munkahellyel és az energiarendszerben lezajló folyamatokat azonos időbeliséggel követő dinamikus szimulációs 

modellel. Szükséges továbbá egy oktatói munkahely is, ezen keresztül az oktató a gyakorlatban előfordulható, a 

rendszerállapotot megváltoztató eseményeket (védelmi működéseket, kapcsolásokat, ezek sorozatát, stb.) 

kezdeményez, amelyek a DTS modellen átmeneti folyamatokat indítanak. A tréningező feladata, hogy az 

eseményeket a munkája közben is használatos eszközök segítségével felismerje és az üzemzavar elhárítását, a 

normál állapotba történő visszatérést célzó beavatkozásokat hajtson végre. 

Felhasználási példák: 

1. Gyakorló diszpécserek oktatása, tudásának szinten tartása, üzemzavari helyzetek megoldásának 

gyakorlásával 

2. Kritikus üzemállapotok felismerése 

3. Továbbképzés: új funkciók begyakorlása, tesztelése 

4. Az erőmű- és hálózatfejlesztés kapcsán módosult energiarendszeri viselkedés tanulmányozása 

5. Betanuló diszpécserek oktatása, vizsgára való felkészítése, gyakoroltatása 

6. Üzemelőkészítési programok tesztelése 

7. Pontosító, elemző vizsgálatok 

8. Bemutató előadások 

A DTS felépítése a 14-3. és 14-4. ábrán tekinthető át. 
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14-3. ábra: Oktatói és energiarendszer modellező (PSM) alrendszer 
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14-4. ábra: Tanulói alrendszer és irányító központ modell (CCM) 
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A. függelék -   Függelék 

1.   Teljesítmény átvitel nagyfeszültségű távvezetéken 

Távvezeték villamos paraméterei, teljesítmény átviteli jellemzői 

Nagy feszültségű, hosszú távvezetékek alkotják a hurkolt alaphálózatot. Sugarasan üzemelve elosztó hálózati 

szerepet töltenek be. A nagyfeszültségű vezetékek soros impedanciájában a reaktancia dominál, az r / x viszony 

jellemzően 0,1, vagy ennél kisebb érték. A hosszú (100 km, vagy afölötti) vezetékek - különösen a kábelek - 

söntimpedanciája a teljesítményátvitel szempontjából nem hagyható figyelmen kívül. A söntimpedancia valós 

része, amely a szigetelők szivárgási áramát, illetve a korona jelenséget veszi figyelembe, analitikusan nem, vagy 

csak igen nehézkesen kezelhető, értéke a reaktív részhez képest nagy, a teljesítmény átvitel szempontjából 

végtelennek szokás tekinteni. A söntimpedancia így tisztán képzetes, a vezeték kapacitásaiból adódó kapacitív 

reaktancia. Az egységnyi vezetékhosszra értelmezett fajlagos soros és sönt impedanciák a szokásos 

mértékegységekkel: z=r+jx Ω/km és z’=-jx’ MΩkm. Fontos, hogy a vezeték hosszának növelése az eredő soros 

impedanciát növeli, Z=z·l, az eredő söntimpedanciát az elemi söntimpedanciák párhuzamos kapcsolódása révén 

csökkenti: Z’=z’/l. Térelméleti számítások, megfontolások alapján, a részletek mellőzésével a hosszegységre 

számított pozitív sorrendű soros impedancia: 

 

(F1-1) 

ahol: 

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

GMD        a fázisvezetők kölcsönös fázistávolsága (m), 

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

A távvezeték hosszegységre számított pozitív sorrendű söntimpedanciája: 

 

(F1-2) 

ahol 

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

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

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

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

 

(F1-3) 

A képletekben  a terjedési együttható,  a vezeték hullámimpedanciája. Veszteségmentes 

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

valós: . 

A teljesítményátvitel speciális esete, ha az R pontnál a feszültség és az áram aránya a Z o hulámimpedanciával 

egyezik meg, , ekkor 
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(F1-4a) 

 

(F1-4b) 

Veszteségmentes esetet feltételzve γ·l=jη·l, és így a vezeték S és R oldalán a feszültség és az áram abszolút 

értéke azonos, az S oldali feszültség és áram η·l nagyságú szöggel fordul el pozitív irányban az R oldali 

értékekhez képest. A hullámimpedancia valós értéke következtében U R és I R , valamint U S és I S  azonos fázisú, 

a vezetéken szállított teljesítmény: 

 

(F1-5) 

az ú.n. természetes teljesítmény. A természetes teljesítmény átvitele esetén a távvezeték meddőteljesítmény 

egyensúlyban üzemel, mivel , vagyis I2·ω·L=U2·ω·C, tehát a vezeték soros reaktanciája által 

fogyasztott QL=I2·XL meddőteljesítmény azonos a vezeték söntkapcitása által termelt QC=U2/XC ún. 

töltőteljesítménnyel. Részletes számításokkal belátható, hogy a P t értéknél kisebb P teljesítmény átvitele esetén 

QL<QC, tehát a távvezeték eredőben meddőteljesítményt termel, P>P t átvitele esetén QL>QC, így a vezeték 

eredőben meddőteljesítményt fogyaszt. 

Az U S feszültségfazor U R-hez képesti szögelfordulásának és a vezeték töltőteljesítményének becslésére az 

alábbi megfontolások és összefüggések alkalmazhatók. 

Az (F1-1) és (F1-2) képletek összevetésével írható, hogy x’=x·k·106, ahol a k értéke közel 1 (nagyfeszültségű 

szabadvezetékekre az oszlopképtől, a vezető sodrony keresztmetszetétől, illetve a fázisvezetők kötegelésétől 

függően 0,88...0,97 közötti érték). Feltételezve, hogy az r /x<0,1 és US≈UR=Un, a vezeték névleges feszültsége, 

írható, hogy z=jx és z’=-jx’, az l hosszúságú vezetéken átvitt teljesítmény pedig: 

 

(F1-6) 

ahol δ=η·l az U S  és UR közötti szögkülönbség és figyelembe vettük, hogy δ<30° esetén sin(δ)≈δ (radián). A 

hullámellenállás a fenti közelítésekkel: 

 

(F1-7) 

és a természetes teljesítmény: 

 

(F1-8) 

Az U S  és UR közötti szögkülönbség a (2.4-6)-ból a (2.4-8) felhasználásával: 

 

figyelembe véve, hogy 
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(F1-9) 

Az (F1-9) szerint a természetes teljesítmény átviteléhez 100 km-enként kb. 6 fokos szögnyitás tartozik. 

A fenti közelítésekkel a távvezeték kapacitív töltőteljesítménye is becsülhető: 

 

(F1-10) 

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

Az F1-1. táblázat az előzőekben elemzett paramétereket adja meg néhány magyarországi nagyfeszültségű 

szabadvezetékhez. 

F1-1. táblázat: Nagyfeszültségű szabadvezetékek jellemző pozitív sorrendű  villamos paraméterei. 
 

Un 

(kV) 

Megnevezés 

(típus) 

Oszlopkép r 

(Ω/km) 

xL 

(Ω/km) 

C 

(nF/km) 

QC 

(Mvar/ 

100km) 

Pt 

(MW) 

400 Kaposvár egyrendszerű 0,0286 0,3384 10,8 54 506 

400 Paks egyrendszerű 0,0195 0,3037 12,1 61 566 

400 Irsa kétrendszerű 0,0098 0,1480 24,3 122 1159 

220 Szentes egyrendszerű 0,0595 0,4186 8,7 13 123 

220 Gyöngyös kétrendszerű 0,0293 0,2085 9,0 27 256 

120 Boglár egyrendszerű 0,1170 0,4050 9,0 4 37 

120 Földvár kétrendszerű 0,0559 0,2002 9,1 8,2 77 

120 Göd kétrendszerű 0,0293 0,1964 9,4 8,5 90 

1.1. Nagyfeszültségű szabadvezeték meddőteljesítmény 
áramlásának közelítő meghatározása 

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

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

adhatjuk meg. Legyen a K és L csomópontokat összekötő vezetéken egy K→ L irányú P hatásos teljesítmény-

szállítás, a végponti feszültségekre vonatkozóan legyen UK>UL. A csomóponttól a vezeték felé néző pozitív 

irányítással a meddőteljesítmény-áramlást az alábbi, jó közelítésnek mondható formulával írhatjuk le: 

 

(F1-11a) 
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(F1-11b) 

1.2. QVEZ komponens 

Egy 400 vagy 220 kV-os vezeték QVEZ=QL-QC szerint értelmezett meddőteljesítmény egyenlege a K és L 

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

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

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

 

(F1-12a) 

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

 

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

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

az Un névleges értékhez tartozó QCn teljesítménnyel kifejezve: 

 

Képezzük a terhelés jellemzésére a p=P/Pt, a végpontok átlagfeszültségére az u=U/Un arányt. Ezzel a (F1-12a) 

az alábbi alakra hozható: 

 

(F1-12b) 

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

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

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

végpontokon kiáramló vagy beáramló meddőteljesítmények egyik komponensét a QVEZ  adja, és ez a 

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

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

1.3. QΔU komponens 

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

irányába történő, a feszültségekhez képest kb. 90°–ot késő IΔU=ΔU/XL áramot eredményez, és ehhez 

QΔU=UIΔU meddőteljesítmény áramlás rendelhető szállítást okoz (UK<UL esetén az áramlás fordított irányú), 

amely közelítőleg az alábbi formában írható fel: 

 

(F1-13) 

1.4. QRP komponens 

Azonos végponti potenciálok, vagyis az UK=UL kialakulásának az a vonzata, hogy a vezeték soros R 

ellenállásán fellépő R ⋅ (P/U) ún. hosszirányú potenciálesést semlegesítenie kell egy, a P-t vételező oldaltól a P-

t adó oldal felé történő, QRP meddőteljesítmény-áramlási komponensnek, amely a soros ágra felírható 

feszültségesés ΔU=0 esetére az 
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alapján fejezhető ki, vagyis: 

 

(F1-14) 

(A QRP például egy R/XL=0,1 paraméterű vezetékhez P=100 MW szállításonként 10 Mvar ellenirányú 

komponenst eredményez.) 

Adott R-L-C paraméterű vezetéken a meddőteljesítmény- áramlás QVEZ/2 és QRP komponense független a 

vezeték hosszától és  gyakorlatilag a potenciáloktól is, ezen komponensek értékét lényegében a szállított P 

teljesítmény határozza meg. A QΔU komponens független a P áramlástól, egyenesen arányos a végpontok 

közötti ΔU potenciálkülönbséggel és fordítva arányos a vezeték hosszával. 

1.5. A közelítő számítás alkalmazása 

A meddőteljesítmény-áramlás „mennyiségi” érzékeltetésére vegyünk példának egy 400 kV-os, egyrendszerű 

(ACSR vezetősodronyú, 500/65 mm2 keresztmetszetű, fázisonként hármas kötegelésű), r=0,0195 Ω/km, 

xL=0,3037 Ω/km és C=12,1 nF/km fajlagos paraméterű (pozitív sorrend), 100 km hosszúságú távvezetéket. 

Tegyük fel, hogy a szállított teljesítmény (a végponton mérve) P=300 MW, a végpontok feszültsége pedig 

legyen UK=410 kV és UL=406 kV. A pontos, itt nem részletezett számítás eredménye (a határoló csomóponttól 

a vezeték felé néző pozitív iránnyal): 

 

 

vagyis a meddőteljesítmény K oldalon be-, az L oldalon kiáramlik, a többletet a vezeték termelte. 

A paraméterek alapján: 

 

Az adatokból az átlagfeszültség U=408 kV, a potenciálkülönbség ΔU=4 kV, és az (F1-12b) egyenlethez u=1,02, 

p=0,53. 

A meddőáramlás komponensei (F1-1. ábra) a közelítő számítás szerint: 

 

Az (F1-11) alapján, az UK>UL és a P K→L szállítási irány figyelembe vételével: 

 

ami gyakorlatilag megegyezik a pontos számítás eredményével. 

 

F1-1. ábra: A medőteljesítmény áramlás komponensei nagyfeszültségű távvezetéken 
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2. Teljesítmény átvitel közép- és kisfeszültségű 
vezetéken 

Az elosztó hálózati szerepű, sugarasan üzemelő közép- és kisfeszültségű vezetékek nem túl nagy hosszúságúak, 

a gyakorlatban néhány km-es, esetenként néhányszor 10 km-es vezetékhosszakkal lehet számolni. A rövid 

vezetékek söntimpedanciája a teljesítmény átvitel szempontjából végtelen nagynak tekinthető, így a vezeték a 

soros impedanciájával vehető figyelembe: 

 

(F2-1) 

A teljesítményátvitel szempontjából lényeges a táppont (S) és a fogyasztói pont (R) között létrejövő feszültség-

különbség (feszültségesés) és a vezeték ohmos ellenállásán disszipálódó veszteség. Az F2-1. ábrára a fazorokkal 

felírható hurokegyenlet: 

 

(F2-2) 

A vezetéken folyó IR áramot a vezeték R oldalára kapcsolódó fogyasztó teljesítmény igénye határozza meg. A 

fogyasztói pont feszültségét valósnak választva (U R=U R): 

 

(F2-3a) 

vagy ha a fogyasztó teljesítménytényezője adott: 

 

(F2-3b) 

A vezetéki feszültségesés: 

 

(F2-4a) 

ahol ΔUh az UR irányával megegyező, hosszirányú, ΔUk az arra merőleges, keresztirányú feszültségesés 

komponens (F2-1. ábra). Az S és R oldal feszültségei abszolút értékeinek különbsége az U S és U R kis 

fáziseltérése következtében jól közelíthető a feszültségesés hosszirányú komponensével, amit feszültség 

veszteségnek tekinthetünk: 

 

(F2-4b) 
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F2-1. ábra: Közép- és kisfeszültségű vezeték áramköri jellemzői és fazorábrája 

Látható, hogy a vezetéken szállított meddőteljesítménnyel arányos IQ·X tag a feszültségveszteséget növeli. 

A vezetéken létrejövő teljesítmény változás: 

 

(F2-5) 

A (2.3-5) összefüggés szerint a vezeték egy fázisának ohmos ellenállásán Pv1f I R
2·R wattos veszteség 

disszipálódik és egy fázis soros reaktanciája Qv1f I R
2·X meddőteljesítményt fogyaszt. A háromfázisú átvitel 

wattos, illetve meddő vesztesége a fázisáram abszolút értékének négyzetétől függ és az egyfázisú értékek 

háromszorosa: 

 

(F2-6) 

3.   Transzformátor átviteli szerepe, szabályozása 

A reanszformátoroknak a villamosenergia-átvitelben betöltött szerepe - a termelés, szállítás, elosztás, fogyasztás 

feszültségszintjei összhangjának megteremtése - a következő csoportosításban összegezhető: 

ló termelése középfeszültségen oldható meg gazdaságosan, ez a 

feszültségszint azonban a nagy áramok miatt nem alkalmas a teljesítmény nagy távolságra történő szállítására. 

Az erőművekben a megtermelt teljesítményt nagyfeszültségre (120, 220, 400 kV-ra) transzformálják, amely 

feszültségszinteken a teljesítmény gazdaságosan szállítható. 

-, illetve középfeszültségen igénylik, ezért a fogyasztói 

körzetekbe szállított teljesítményt elosztóhálózati transzformátor állomásokban közép-, illetve kisfeszültségűvé 

kell alakítani. 
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nagyságától függetlenül a névleges érték közelében kell tartani (az egyes feszültségszintekre előírt tűréssel), ami 

részben a transzformátorok terhelés alatti szabályozásával (áttétel változtatásával) oldható meg. 

A magyar VER-ben üzemelő nagy/nagy feszültségű transzformátorok fő jellemzőit a F3-1. táblázat foglalja 

össze. 

F3-1. táblázat: Magyarországi átviteli hálózati transzformátorok fő jellemzői 
 

Névleges teljesítmény 

(MVA) 
Középállású áttétel 

(kV/kV) 
Szabályozó fokozatok 

száma 
Szabályozási tartomány 

1100 750/417 23 750kV+5%/-7% 

500 400/231 - - 

360 400/126 19 126 kV+9,3%/-10,3% 

250 400/132 19 132 kV+10,2%/-11,3% 

160 220/126 23 220 kV+12%/-12% 

3.1. Konstrukciós megoldások 

Az MK VER-beli alaphálózati transzformátorok takarék kapcsolásúak, ami azt jelenti, hogy a primer és 

szekunder tekercsek egymástól nincsenek villamosan elszigetelve, a szekunder kivezetés a (primer) fázis 

tekercselés egy megcsapolása (F3-1. ábra), a két nagyfeszültségű tekerccsel azonos oszlopon elhelyezett tercier 

tekercs középfeszültségű (jellemzően 18 kV-os) és azoktól villamosan szigetelt. A transzformátor tekercselés és 

a vasmag nagytisztaságú szigetelőolajjal feltöltött edényben helyezkedik el. A 2.5-1. táblázatból láthatóan a 

400/231 kV-os transzformátor állandó áttételű, a többi nagy/nagy feszültségű transzformátor áttétele terhelés 

alatt változtatható. A háromfázisú transzformátorok készülhetnek háromfázisú egységként (a három fázis közös 

olajedénybe építve), illetve összeállíthatók három egyfázisú egységből. A 750/417 kV-os (albertirsai) és a 

400/126 kV-os, 360 MVA-es (gödi) transzformátorok egyfázisú egységekből állnak, a 400/231, a 400/132 és a 

220/126 kV-os transzformátorok háromfázisú egységként épültek. 

 

F3-1. ábra: Takarék kapcsolású transzformátor 

A terhelés alatti szabályozás megoldható a (közös) csillagpontba épített szabályozóval (F3-2a. ábra), ami nem 

állandó fluxusú szabályozást eredményez, ezért a fel-, illetve leszabályozási feszültség-sáv aszimmetrikus. 

Másik megoldás az állandó fluxusú, szimmetrikus szabályozási sávot eredményező szabályozó, amilyen a 

220/126 kV-os transzformátoroknál került beépítésre. A szabályozó megcsapolások itt a szekunder kivezetés 

(közös tekercs) és a nagyfeszültségű tekercs között helyezkednek el (F3-2b. ábra). Az ábrákon bejelölt k pont a 

középállást jelenti, a „+” jel az áttétel növelést (a primer és szekunder feszültség egymástól való távolítását), a „-

„ jel az áttétel csökkentést (a primer ás szekunder feszültség közelítését) jelenti. 
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F3-2. ábra: Takarék kapcsolású transzformátor szabályozása. a) csillagponti (nem állandó fluxusú) szabályozás, 

b) állandó fluxusú szabályozás 

Csillagponti szabályozás esetén a szabályozó elhelyezhető külön edényben is, amint azt az F3-3. ábra mutatja. 

Ebben az esetben a szabályozó transzformátor gerjesztését a tercier tekercs szolgáltathatja. A külön edényben 

elhelyezett szabályozó előnye, hogy a fokozatváltással járó esetleges ívképződés nem a teljes olajteret 

szennyezi, így nem befolyásolja a főtranszformátorban lévő olaj szigetelőképességét, a főtranszformátor 

olajterében nincs mozgó alkatrész és a szabályozó meghibásodása, karbantartása esetén a főtranszformátor 

(középállásban) tovább működhet. Hátrány, hogy a külön edényben lévő szabályozó esetén nagyobb a helyigény 

és több készülék beépítése szükséges. 

 

F3-3. ábra: Csillagponti szabályozó külön olajedényben 

3.2. Az áttételváltoztatás hatása 

A transzformátorok középálláshoz képesti áttétel változtatása áramköri szempontból soros feszültségforrás 

beiktatásával vehető figyelembe. Az egyes fázisokba sorosan beiktatott feszültség fázishelyzete lehet a 

fázisfeszültséggel megegyező, ekkor hossz szabályozásról beszélünk, vagy azzal szöget bezáró, ekkor ferde, 

illetve, ha a soros feszültségforrás a fázisfeszültségre merőleges, akkor kereszt szabályozás történik. A kereszt 

szabályozás úgy oldható meg, hogy az adott fázis szabályozója a másik két fázis különbségéből képzett vonali 

feszültségről kap gerjesztést. Jó közelítéssel mondható, hogy a hossz szabályozás a feszültség abszolút értékét, a 

kereszt szabályozás a fázisszögét változtatja. A hossz- és kereszt szabályozásnak eltérő a szerepe a sugaras és a 

hurkolt hálózatokon. 

3.3.  Az áttételváltoztatás hatása sugaras hálózaton 
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Sugaras hálózat esetében feltételezhető, hogy a vezetékek fogyasztói oldala passzív, tehát ott nincs 

feszültségtartó képesség. A sugaras vezeték tápoldalán végzett hossz szabályozás tehát a fogyasztói feszültség 

abszolút értékének változásában közvetlenül megjelenik. A kereszt szabályozás a fogyasztói feszültségnek a 

tápoldali feszültséghez képesti fázisszögét változtatná, aminek gyakorlati haszna nincs, így azt nem is 

alkalmazzák. 

3.4. Az áttételváltoztatás hatása hurkolt hálózaton 

A hurkolt hálózaton végzett hossz-, illetve kereszt szabályozás nem elsősorban a gyűjtősínek feszültség-értékét, 

hanem az ágáramlásokat befolyásolja. A szabályozások hatásának közelítő meghatározásához tekintsünk 

egyszerű elvi esetet (F3-4. ábra). 

 

F3-4. ábra: Transzformátorszabályozás hatása hurkolt hálózatban a) egyvonalas séma, b) pozitív sorrendű 

modell közös feszültségszintre számítva, a transzformátorok középállása  szerinti áttételekkel, c) a hossz 

szabályozás hatása, d) a kereszt szabályozás hatása 

A hálózat impedanciái tisztán reaktívak, a T1 és T2 transzformátor középállású áttétele azonos. Az F3-4b. ábra a 

transzformátorok középállású áttétele szerinti azonos feszültségszintre vonatkozó helyettesítő képet mutatja. Az 

A és B sín közötti két ágon folyó áramok a transzformátor középállásában az ágimpedanciák szerint oszlanak 

meg: 

 

A T1 transzformátoron végzett szabályozást leképező soros ΔU a kiinduló állapoti áramokra szuperponálódó 

áramot indít a hálózati hurkokban. Feltételezve, hogy az XA+XB lényegesen nagyobb, mint az X1+X2, a 

szabályozás hatására létrejövő ΔI dominánsan az X1 és X2 által alkotott hurokban záródik: ΔI≈ΔU/[j·(X1+X2)], 

amely a F3-4b. ábra bejelölt pozitív irányait tekintve az I 1 áramhoz hozzáadódik, az I 2 áramból levonódik. Az 

A sín feszültségét valósnak választva, hossz szabályozás esetén a soros feszültség valós, ΔU=±ΔU (F3-4c. ábra), 

kereszt szabályozás esetén pedig képzetes ΔU=±jΔU (F3-4d. ábra). 

3.5. Hossz-szabályozás 
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A szabályozás hatására megváltozott ágáramok: 

 

vagyis a hossz-szabályozás az áramok képzetes komponensét, ezáltal az ágakon áramló meddőteljesítményeket 

változtatja meg úgy, hogy az 1 ágban pozitív ΔU hatására az áram feszültséghez képesti fázisszöge késő 

irányban változik (nő a pozitív előjelű - induktív - meddőteljesítmény szállítás), a 2 ágban az áram fázisszöge 

kevésbé késő, vagy siető irányban módosul (csökken az induktív meddőteljesítmény szállítás, illetve a 

meddőáramlás kapacitívra vált). 

3.6. Kereszt szabályozás 

A szabályozás hatására megváltozott ágáramok: 

 

vagyis a kereszt szabályozás az áramok valós komponensét, ezáltal az ágakon áramló hatásos teljesítményeket 

változtatja meg. Az 1 ágban +jΔU hatására nő az áram hatásos komponese és így nő a P1 áramlás, a 2 ágban 

pedig kisebb lesz az áramló wattos teljesítmény. 

Összegezve tehát a hurkolt hálózatban végzett hossz irányú transzformátor szabályozás a hurok ágainak 

meddőáramlásait rendezi át, a kereszt irányú szabályozás a wattos teljesítmény áramlásokat befolyásolja. 

Amennyiben a megszorításként felvett reaktancia arányok, (XA+XB)>>(X1+X2) nem teljesülnek, illetve a hálózat 

impedanciái nem tekinthetők tisztán reaktívnak, a transzformátor szabályozás hatása tendencia jelleggel 

érvényesül. 

3.7. Transzformátoron áramló meddőteljesítmény 

Egy K és L gyűjtősínek közötti, hurkolt hálózati transzformátoron fellépő meddőteljesítmény áramlást a 

kétoldali UK illetve UL feszültség ismeretében - feltételezve azt a gyakorlati esetet, hogy az áramerősséget és 

így a transzformátor soros QTR veszteségét döntő mértékben a transzformátoron áramló hatásos teljesítmény 

határozza meg - tercier söntfojtó nélküli esetben az alábbi, jó közelítésnek mondható (a vezetéki áramlással 

formailag azonos) összefüggéssel írhatjuk le, a gyűjtősíntől a transzformátor felé néző áramlási irányban: 

 

 

Legyen a K oldali potenciálnak az aktuális transzformátor áttétellel az L oldalra átszámított értéke UK', és így a 

ΔU'=UK'-UL potenciálkülönbség, az U'=(UK'+UL)/2 potenciál átlag és a transzformátornak az L oldalra 

számított XTR soros induktiv reaktanciája  alapján a potenciálkülönbségből adódó áramlás: 

 

A 3-29 összefüggés azt mutatja, hogy az UK'=UL esetben a transzformátor soros veszteségét mindkét oldalról a 

transzformátor felé áramló meddőteljesítmény fedezi, a két oldal fele-fele arányban. Abban az esetben, ha 

UK'>UL akkor a létrejövő QΔU' áramlás a K oldali áramlást megnöveli, az L oldal felőlit csökkenti, illetve az 

esetek többségében ezt megfordítja, vagyis az L oldalon a transzformátortól a gyűjtősín felé mutató irányúvá 

változtatja. (Az UK'<UL esetben a hatás természetesen fordított értelmű lesz.) Egy bekapcsolt tercier fojtó 

mindkét oldalon a síntől a transzformátor felé irányú áramlás-összetevőt okoz (hurkolt hálózati 

transzformátorról van szó) és UK illetve UL értéke is más lesz, továbbá egy UK'>UL eset ellenére is az L 

oldalról a transzformátor irányába történő eredő áramlást okozhat. A transzformátor áttételének változtatása az 

UK és UL potenciálokra egyaránt visszahat, a ΔU', illetve a QΔU' változásának mértéke a K és L oldal villamos 

„megtámasztásától“ erősen függ, de az áramlásra felírt összefüggés szerinti tendencia érvényesülni fog. 
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4.      Közép- és kisfeszültségű hálózatok 
feszültségszabályozása 

A 120kV/KÖF transzformátorállomás - KÖF (35, 20, 10, 6 kV) távvezeték - KÖF/0,4 kV-os transzformátor – 

0,4 kV-os kisfeszültségű vezeték - fogyasztói csatlakozás alkotta teljesítményszállítási útvonalat az 

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

egyfázisú fogyasztók csatlakozási pontjára előírt 100±7,5%-os üzemi feszültség szolgáltatása a megfelelő 

méretezés (vezeték keresztmetszet és tápvonal hosszúság, transzformátor névleges teljesítmény és névleges 

középállású áttétel, fogyasztói és áramszolgáltatói meddőteljesítmény kompenzáció) mellett általában csak a 

120kV/KF állomás KF oldali feszültségének szabályozásával biztosítható. 

A szabályozás szükségességének alapvető oka a fogyasztói teljesítményigény időbeni változása: 

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

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

küszöbölni. 

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

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

Ezt a szükséges feszültségszabályozást a 120kV/KF transzformátor(ok) áttételének terhelés alatti változtatásával 

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

lehetőség révén. 

Példaként tekintsünk egy 120±15%/22 kV/kV áttételű, ±13 fokozatban szabályozható transzformátorral üzemelő 

120 kV/KÖF állomást, amely a KÖF sínről induló 20 kV-os gerincvezetékekre, ill az ezekről leágazó 

szárnyvezetékekre kapcsolódó 21±3%/0,4 kV/kV névleges áttételű transzformátorokon keresztül táplálja a 

400/230 V-os fogyasztói hálózati körzeteket. A 21/0,4 kV-os transzformátorok a 21 kV-os oldalon a 

középálláson kívül +3%-os vagy a -3%-os megcsapolásba is köthetők, de csak a hálózatról lekapcsolt 

állapotban. Az átvitel egyszerűsített egyvonalas villamos áramköri vázlatát a F4-1. ábra mutatja 

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

feszültségnek a névleges (100%-os) érték körüli ±7,5%-os sávon belül való megtartását. A szabályozási feladat, 

lényegét tekintve, a következők szerint fogalmazható meg: 

1. Kis terhelésű állapotokban a villamosan legközelebbi fogyasztónál (az F4-1. ábrán  az F1) a feszültség ne 

legyen túl nagy, vagyis szükséges, hogy 

 

2. Nagy terhelésű állapotokban a villamosan legtávolabbi fogyasztónál (az F4-1. ábrán az F2, az egyszerűség 

érdekében ugyanarról a 20 kV-os gerincvezetékről ellátva, mint az F1) a feszültség ne legyen túl kicsi, vagyis 

szükséges, hogy 

 

3. Völgyterheléskor - az 1. feltétel megtartásához - a 20 kV-os tápponti (KF sín) feszültség csökkentésének 

határt szab a 2. feltétel, csúcsterheléskor - a 2. feltétel megtartásához - a feszültség növelésének határt szab az 1. 

feltétel. 
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F4-1. ábra: Vázlat a 0,4 kV-os transzformátorkörzetek feszültségszabályozásához. 

Megemlítjük, hogy a gerincvezetékre csatlakozó 21/0,4 kV-os transzformátorok esetében a tápponthoz 

villamosan közeli (az ábrán T1), ill távoli (T2) helyzet felcserélődhet: például, ha az érintett 20 kV-os leágazást 

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

üzemszerűen nyitott végen pedig zárjuk a 20 kV-os ívet. Ezért a tápponthoz közeli (T1) transzformátornál, a 0,4 

kV-os oldal feszültségségét csökkentő, 21 kV-os oldali +3%-os megcsapolásba való kötést nem célszerű 

alkalmazni, bár ez egyaránt elősegítené az 1. és a 2. feltétel megtartását. Hasonlóan modhatjuk azt is, hogy 

általában a villamosan távoli transzformátoroknál (esetünkben a T2) sem célszerű a 0,4 kV-os oldalra 

feszültségnövelő -3%-os megcsapolásba kötés alkalmazása. A ±3%-os megcsapolás kihasználása általában a 

szárnyvezetéki transzformátoroknál (az ábrán a T3 ) lehet indokolt. 

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

végezhetjük: 

a/ Terheléstől független (állandó) U K  értékre szabályozás 

b/ Terheléstől függő U K értékre szabályozás 

Az a/ esetben csak a 120kV-os oldali feszültségingadozásokat és a 120 kV/KF transzformátoron fellépő -a 

transzformátor terhelő áramától függő- feszültségesést kompenzáljuk, és a beállított (esetenként módosított) U 0 

alapjel szerinti U K értékre szabályozunk. A szabályozás elvi karakterisztikáját a F4-2a. ábra mutatja. 

 

F4-2. ábra: A feszültségszabályozás elvi karakterisztikája 
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A 120 kV-os oldali fokozatléptetés a K oldalra feszültségváltozást eredményez. A fel/le szabályozások 

elhatárolása céljából szabályozási holtsávot (ΔU h) kell tartani, amelyet az egy fokozatléptetés okozta 

feszültségváltozásnál (ΔU fok) nagyobbra kell megválasztani. Esetünkben ΔU fok=15%/13=1,15 %, tehát a ΔU 

h=2% holtsáv beállítása megfelelő. Az terhelő áramtól nem függő U K értékre történő szabályozásnál az 

Automatikus Transzformátor Szabályozó (ATSZ) által érzékelt feszültségre az U É=U K U K

szabályozás az alábbi feltételek szerint valósul meg: 

U K felszabályozás, ha U É<U 0A, ahol U 0A=U 0-ΔU h/2 

U K leszabályozás, ha U É>U 0F, ahol U 0F=U 0+ΔU h/2 

Az U K felszabályozás a 120 kV-os oldali a fokozatléptetést a kisebb menetszámok (-15%) irányába, a 

leszabályozás a nagyobb menetszámok (+15%) irányába vezérli. Ha az U K a holtsávba esik, akkor nem lesz 

fokozatléptetés. Az időleges ingadozások miatti felesleges szabályozást a fokozatváltás megfelelő 

késleltetésével  (például 60-120 sec) kell elkerülni. 

A b/ esetben a 20 és 0,4 kV-os oldalon fellépő - a terhelő áramtól függően változó - feszültségeséseket is 

ellensúlyozni kívánjuk, elvileg úgy, mintha a teljes ellátott fogyasztói terület fiktív villamos súlypontjában 

tartanánk állandó értéken a feszültséget. Ezt az elvet úgy valósítjuk meg, hogy a transzformátort terhelő I Tr  

áramból és az alállomási (esetenként ki-vagy bekapcsolt) kondenzátortelep(ek) I C áramából képezzük a teljes 

fogyasztói terület eredő I F áramfelvételét 

 

szerint, a szabályozóban egy beállított Z m műimpedancián fellépő feszültségeséssel  módosítjuk az alállomási 

gyűjtősín tényleges U K feszültségét, és ezt tekintjük az U É érzékelt feszültségnek: 

 

A szabályozási logika a továbbiakban ugyanaz, mint az a/ estben de a beállított U 0 alapjel most a fiktív villamos 

súlypont állandó értéken (pontosabban a holtsávon belül) tartott feszültségének feletethető meg. 

A terhelésfüggő feszültségszabályozás elvének alkalmazásához megemlítjük, hogy az U É  képzés analóg módon 

a legegyszerűbben úgy valósítható meg, hogy például az U K-hoz a b-a vonali feszültséget (U ba=U b-U a), az I F-

hez a b-a vonali feszültséggel az átlagos esetekben gyakorlatilag azonos fázishelyzetű b fázisáramot vesszük, és 

így Z m=R m választással élhetünk. A csúcs-, illetve völgyterhelési állapotokhoz rendelhető (mérésekből 

általában ismert) I max és I min eredő fogyasztói áramfelvételből és az elemzések, fogyasztó oldali mérések alapján 

megfelelőnek tartott 20 kV-os tápponti U max és U min feszültségekből a kompenzációhoz szükséges R m és a 

beállítandó U 0 alapjel meghatározható: 

 

 

és az ennek megfelelő elvi szabályozási karakterisztikát az F4-2b. ábra mutatja. 

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

független U K szabályozást célszerű-e alkalmazni. Például jelentősen eltérő hosszúságú 20 kV-os 

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

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

os ipartelepi fogadóállomásban. 

A fogyasztónál szükséges 100±7,5%-os feszültségsáv megtartásához a szabályozás mellet természetesen nem 

nélkülözhető a közép- és kisfeszültségű elosztóhálózat megfelelő méretezése. Tájékoztatásként megadjuk a 

tervezésnél irányelvként figyelembe vett megengedhető csúcsidejű feszültségeséseket egy 120/20 kV-os 

szabadvezetékes táppontról ellátott fogyasztói körzetre vonatkozóan: 
 

Hálózati elem max ΔU% 
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20 kV-os gerincvezeték 6 

20 kV-os szárnyvezeték 4 

21/0,4 kV-os transzformátor 3 

0,4 kV-os szabadvezeték 6 

A megadott számértékek alapján - feltételelezve a megengedett feszültségesések tényleges kihasználását és 

figyelembe véve a ±1%-os szabályozási holtsávot - a villamosan legtávolabbi kisfeszültségű fogyasztóig 

megengedhető, összeségében (6+3+6)-1=14%, feszültségesés figyelembe vételével lehet megállapítani a 

csúcsterheléskor szükséges U K legkisebb (elvi) értékét. 


