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A „Váltakozó áramú rendszerek” c. tárgy a Villamos Energetika Tanszék által művelt szakterületek közül többet 

is érint. A „Villamos művek” szakterület tárgyalt fejezetei az alábbiak: 

 Egyszerű RLC-körök kapcsolási tranziensei 

 Aszimmetria  

 Felharmonikusok. 

Az aszimmetriával és a harmonikusokkal foglalkozó fejezetek jelentős részét szinte változtatás nélkül a Dr. Dán 

András, Dr. Kiss Péter és Dr. Hartmann Bálint által írt „Hálózati áramellátás és feszültségminőség 

(VIVEM178)” jegyzet vonatkozó fejezeteiből vettem át.  
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Ld. az előadáson vetített diasorokat. 
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A szimmetrikus összetevők módszerét, annak elméleti alapjait, az egyes hálózati elemek sorrendi összetevő 

modelljeit, e számítási módszer használatát ismertnek feltételezzük. Az ismeretek felfrissítésére javasolt 

források: 

 Geszti P. Ottó: Villamosenergia-rendszerek I. Tankönyvkiadó, Budapest, 1985. 

 A Villamos energetika (BMEVIVEAB01) tárgy előadásai, jegyzete és segédletei 
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A jelenleg elterjedt háromfázisú váltakozó feszültségű villamos energia ellátás generátorai állandósult 

állapotban szimmetrikus átviteli és fogyasztói rendszer esetén az egész hálózaton alapharmonikus 

szimmetrikus pozitív sorrendű feszültséget biztosítanának. A feltételezett szimmetria nem garantálható, ennek 

következtében a tiszta pozitív sorrendű tápfeszültség sem. Általános értelemben az aszimmetria a pozitív 

sorrendtől való eltérés relatív értéke. Tehát az eltérés nem lehet pozitív sorrendű. Mivel sorrendi 

mennyiségekről beszélünk, az eltérést csak a negatív és a zérus sorrendű összetevők (áram és feszültség) 

megjelenése okozhatja. Az aszimmetria tényleges megjelenési formája függ a hálózat csillagpontjának földelési 

rendszerétől is. Közvetlenül földelt csillagpontú rendszerben beszélhetünk negatív sorrendű és zérus sorrendű 

aszimmetriáról. Hosszan földelt hálózatokon csak negatív sorrendű aszimmetria tud kialakulni. A jelző nélküli 

aszimmetria mindig az alapharmonikus negatív sorrendű mennyiségek által okozott aszimmetriát jelenti (ld. 

MSZ EN 61000-4-30). 

Az aszimmetria által okozott problémák: 

 megnövekedett hálózati veszteség 

 forgógépek túlmelegedése 

 kompenzált hálózatokon növekszik a földzárlat kialakulásának valószínűsége (zérus sorrendű 

feszültségaszimmetria esetén), és nagy zérus sorrendű üzemi feszültség lehetetlenné teszi a nagy 

impedanciás földzárlatok érzékelését. 

 
Amint említettük, hagyományosan az aszimmetria az alapharmonikus feszültség illetve áram negatív sorrendű 

összetevője a pozitív sorrendű összetevőre viszonyítva: 

𝐴𝑋 ≡
𝑋𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡í𝑣

𝑋𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡í𝑣

 

ahol: X a szóban forgó mért mennyiség (feszültség vagy áram). AX lehet viszonylagos egységben vagy 

százalékban megadva. 

Az aszimmetria további komponenseivel a szabvány nem foglalkozik, azonban az egységes tárgyalás mód 

megkívánja, hogy már itt definiáljuk a korábban említett alapharmonikus zérus sorrendű aszimmetriát: 

𝐴0,𝑋 ≡
𝑋𝑧é𝑟𝑢𝑠

𝑋𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡í𝑣

 

Az előző összefüggésekben a pozitív, negatív, zérus sorrendű mennyiségeket a fázismennyiségekből az ismert 

szimmetrikus összetevőkre bontással kapjuk: 

[

𝑈0

𝑈1

𝑈2

] =
1

3
∙ [

1 1 1
1 𝑎 𝑎2

1 𝑎2 𝑎
] ∙ [

𝑈𝑎

𝑈𝑏

𝑈𝑐

] 

A későbbiekben még foglalkozunk aszimmetrikus harmonikusokkal is, ennek definícióját azonban a 

harmonikusoknál adjuk meg. 

 

A negatív sorrendű aszimmetria mérési és kiértékelési algoritmusa folyamatát tekintve megegyezik az 

alapharmonikus feszültség mérési algoritmusával. A negatív és zérus sorrendű alapharmonikus aszimmetria 

meghatározása a mért fázismennyiségekből a transzformációs mátrix alapján történik. A transzformációs 

mátrix szerint 10 periódusonként átlagolva a mért áramokat, illetve feszültségeket az összetartozó háromfázisú 
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fazor mennyiségekből számítjuk a pozitív negatív és zérus sorrendű fazorokat. Ugyancsak 10 periódusonként 

számoljuk az „A” aszimmetria tényezőket, majd képezzük a szabvány szerinti 3 s és 10 perces átlagokat. 

Az MSZ EN 50160 szabvány a negatív sorrendű feszültség megengedett értékét az egy hetes mérés egymást 

folytonosan követő 10 perces átlagaiból képzett eloszlás függvény 95%-os értékéhez rendeli. Ezt az értéket P(95)-

el jelöli és nagyságát kis és középfeszültségű hálózatokon 2%-ban korlátozza. A mérés és kiértékelés folyamatát 

a 4-1. ábra ismertetjük. 

 

4-1. ábra: a negatív sorrendű feszültség aszimmetria mérési és kiértékelési folyamatának magyarázó 
ábrája 

A 4-1. ábra példaképpen feltüntetettük a szabványnak megfelelő egy hetes mérés végeredményeképpen kapott 

10 perces AU értékek eloszlásfüggvényét. Az eloszlás függvény P(95) értéke 2%-nál kisebb, ez megfelel a szabvány 

előírásainak. Ha azonban a P(95) értékhez tartozó aszimmetria 2%-nál nagyobb, akkor a mérés alapján az adott 

helyen az aszimmetria nagyobb, mint a megengedett érték. Ugyanakkor a megfelelőnek minősülő mérésnél 

sem zárható ki, hogy a P(95) és P(100) közötti 50 db (0,005*1008) mérési eredmény olyan 10 perces átlagértéket 

adott, amelyeknél akár 5% is lehet az aszimmetria. 

Tekintettel arra, hogy a fogyasztók védelmében a rövid idejű, 2%-nál nagyobb aszimmetriát korlátozni kell, a 

nemzeti előírások erre vonatkozóan a szabványban megadottakon túlmenő megkötéseket is tartalmazhatnak. 

A magyar előírás abszolút korlátként 4%-os értéket enged meg 1 perces átlagra (a 10 perces átlag betartása 

mellett), és egyetlen 10 perces átlagra sem enged meg 3%-nál nagyobb értéket. 

A feszültség aszimmetria mérése nem egyszerű feladat. Anélkül, hogy a részletekbe mennénk, felvetjük a 

mérési pontosságot befolyásoló körülményeket: 

 a mérőberendezés pontossági osztálya 

 a feszültségváltók pontossági osztálya (nem KIF mérés esetén) 

Mivel a mérési hibák összeadódnak, belátható, hogy a szokásos 1%-os feszültségváltó pontosság mellett 0,1%-

os pontosságú mérőberendezéssel is illuzórikus az aszimmetria mérése, hiszen 2% aszimmetriát akár a 

feszültségváltók hibája is eredményezhet. A feszültségváltók áttételi és szöghibája, kalibráló előméréssel 

korrigálható, ez azonban költséges és hosszadalmas, mivel a feszültségváltók zérus sorrendű gerjesztését 

igényli névleges feszültségen. Szokásos még nagy pontosságú feszültségosztó alkalmazása a mérés idejére. 
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A továbbiakban a negatív sorrendű aszimmetria vizsgálatával foglalkozunk 

 

Az aszimmetriát a rendszer szimmetriáját megzavaró körülmények okozzák, amelyek időtartamukat tekintve 

lehetnek: 

 átmenetiek (pl. zárlatok, szakadások a hálózatban) 

 kvázi stacionerek (pl. vonali feszültségre csatlakozó vagy egyfázisú fogyasztó) 

 helyileg állandóak (pl. adott geometriájú távvezeték) 

Vegyük sorba az egyes lehetőségeket jelentőségük szempontjából: 

 Az átmeneti jellegű aszimmetria a hálózati védelmek működésének köszönhetően olyan rövid ideig 

tart, hogy a 10 perces mérési átlagot lényegében nem befolyásolja. 

 Kvázi-stacioner aszimmetriát okoznak a nem szimmetrikus fogyasztók és a geometriájukat tekintve 

nem szimmetrikus háromfázisú távvezeték rendszerek. 

Azért nem nevezzük állandósultnak az aszimmetriának ezt az állapotát, mert mindkét esetben adott helyen 

időben változó nagyságú és fázisú az áramok által okozott feszültségaszimmetria. 

 

A fogyasztók által okozott aszimmetria mértékének számításakor tételezzük fel, hogy a fogyasztó csatlakozási 

pontjairól nézve a hálózati impedancia a szimmetrikus összetevő hálózatokban Thevenin impedanciáikkal 

helyettesíthető (a 4-2. ábra és a 4-3. ábra Z1, Z2 és Zo impedanciák) 

A 4-3. ábra vonali feszültségről táplált fogyasztó, a 4-2. ábra egyfázisú fogyasztó által okozott negatív sorrendű 

feszültség aszimmetria kialakulásának folyamatát láthatjuk. A feszültség aszimmetria viszonylagos értéke 

vonali feszültségről táplált fogyasztó esetén (Z=X közelítéssel élve) abszolút értékekkel számolva (a 4-3. ábra 

jelöléseivel): 

𝑈2 = −𝐼2 ∙ 𝑋2 ≈ 𝐼1 ∙ 𝑋1 

𝑈2

𝑈1

=
𝐼1 ∙ 𝑋1

𝑈1𝑣

√3

=
𝐼𝑏 ∙ 𝑋1

𝑈1𝑣

=
𝑈1𝑣 ∙ 𝐼𝑏

𝑈1𝑣
2

𝑋1

=
𝑆𝐹

𝑆𝑍
3𝐹 

mivel 𝑎𝑏𝑠(𝐼𝑐) = 𝑎𝑏𝑠(𝐼𝑏) =
𝐼1

√3
 

ahol SZ
3F a csatlakozási ponton mérhető 3 fázisú zárlati teljesítmény, SF pedig a fogyasztók látszólagos 

teljesítménye. 

Egyfázisú (fázis-nulla közé kötött) fogyasztó által a csatlakozási pontján létrehozott negatív sorrendű 

aszimmetria: 

𝑈2 = −𝐼2 ∙ 𝑋2 = −𝐼2 ∙ 𝑋1 

𝑈2

𝑈1

=
𝐼1 ∙ 𝑋1

𝑈1𝑣

√3

=

𝐼𝑎
3

∙ 𝑋1

𝑈1𝑣
2

√3

=
𝑈1𝑓 ∙ 𝐼𝑎

𝑈1𝑣
2

𝑋1

=
𝑆𝐹

𝑆𝑍
3𝐹 
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4-2. ábra: fázis-nulla táplálású egyfázisú fogyasztó 

 

4-3. ábra: vonali táplálású egyfázisú fogyasztó 

A feszültségesések nagyságát és fázisát illetően az alábbiak mondhatók: 

 Az aszimmetrikus, egyfázisú, vonali fogyasztók hatására időben, helyben változó negatív sorrendű 

áram folyik a negatív sorrendű hálózatban, amelynek hatására negatív sorrendű feszültség esés 

keletkezik. A negatív sorrendű áram a pozitív sorrendű árammal azonos nagyságú, azzal ellenfázisú. A 

csatlakozási ponton a negatív sorrendű feszültségesés ennek következtében passzív hálózat esetén 

azonos nagyságú és ellenkező fázisú mint a pozitív sorrendű. 

 A fázis-nulla közé kötött egyfázisú fogyasztók hatására időben, helyben változó negatív sorrendű áram 

folyik a negatív sorrendű hálózatban, és zérus sorrendű a zérus sorrendű hálózatban, amelynek 

hatására negatív és zérus sorrendű feszültség esés keletkezik. A negatív és zérus sorrendű áram a 

pozitív sorrendű árammmal azonos nagyságú és fázisú. A csatlakozási ponton a negatív sorrendű 

feszültségesés passzív hálózat esetén azonos nagyságú és fázisú mint a pozitív sorrendű, a zérus 

sorrendű feszültségesés fázisa velük azonos, nagysága azonban eltérhet, mivel a zérus sorrendű 

impedancia általában nem azonos a pozitív /negatív sorrendű impedanciával. 

 Háromfázisú fogyasztó is okozhat aszimmetriát, ha a fázis impedanciák eltérőek. Ilyen pl. a váltakozó 

áramú villamos ívkemence. Ha nagy teljesítményű, akkor villogást (flickert) okozó hatása miatt 

kompenzálni kell, ez egyben a negatív sorrend hatását is csökkenti. 

Az alábbi ábrák fogyasztónál keletkező aszimmetriára mutatnak példákat. 
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4-4. ábra: fogyasztói aszimmetria (az eltérő hőfejlődést a kötések eltérő minősége is okozhatja) 

 

 

 

4-5. ábra: egy kif transzformátor által ellátott áramkör fázisonkénti teljesítményei (egyhetes mérés) 
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4-6. ábra: egy kif transzformátor által ellátott áramkör fázisonkénti teljesítményei (egyhetes mérés) 
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4-7. ábra: egy kif transzformátor által ellátott áramkör fázisonkénti teljesítményei (egyhetes mérés) 

A fogyasztók által okozott aszimmetria speciális esete a nagyvasúti vontatás táplálása által a 132 kV-os 

hálózaton okozott aszimmetria. Ennek számítási módját a „Villamos energetika” (BMEVIVEAB01) tárgy 

hallgatói egy gyakorlati foglalkozás keretében már megismerték. A függelékben ismétlésképpen közöljük a 

számítás menetét. 

 

Az erősáramú távvezetékek háromfázisúak, esetenként védővezetősek. Nem hozható létre olyan elrendezés 

amely a kölcsönös impedanciák teljes szimmetriája biztosítaná, csak ha teljes hosszra biztosított a fáziscsere. 

Hazánkban csak a 750 kV-os távvezeték fáziscserélt. 

A fáziscsere nélküli távvezetékekre az alábbi aszimmetria tényezők számíthatók: 

A fázis impedancia mátrix (Zf) ismeretében felírható a szimmetrikus összetevő impedancia mátrix (Zs), 

alkalmazva a transzformációs mátrixokat: 

𝑍𝑠 = 𝑇−1 ∙ 𝑍𝑓 ∙ 𝑇 
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kifejtve: 

𝑍𝑠 =
1

3
∙ [

1 1 1
1 𝑎 𝑎2

1 𝑎2 𝑎
] ∙ [

𝑍𝑎𝑎 𝑍𝑎𝑏 𝑍𝑎𝑐

𝑍𝑏𝑎 𝑍𝑏𝑏 𝑍𝑏𝑐

𝑍𝑐𝑎 𝑍𝑐𝑏 𝑍𝑐𝑐

] ∙ [
1 1 1
1 𝑎2 𝑎
1 𝑎 𝑎2

] = [

𝑍00 𝑍01 𝑍02

𝑍10 𝑍11 𝑍12

𝑍20 𝑍21 𝑍22

] 

Ha Zf impedancia mátrix szimmetrikus de nem ciklikus, akkor a Zf mátrix kölcsönös impedanciái különbözőek, 

de páronként megegyeznek, mivel a hálózat reciprok: 

𝑍𝑎𝑏 = 𝑍𝑏𝑎 

𝑍𝑏𝑐 = 𝑍𝑐𝑏 

𝑍𝑐𝑎 = 𝑍𝑎𝑐 

Ebben az esetben a kölcsönös impedanciák a pozitív és negatív, valamint a pozitív és zérus sorrendű rendszerek 

között nem nullák. 

𝑍21 =
2

3
∙ (𝑍𝑏𝑐 + 𝑎2 ∙ 𝑍𝑎𝑏 + 𝑎 ∙ 𝑍𝑎𝑐) 

𝑍01 = −
1

3
∙ (𝑍𝑏𝑐 + 𝑎 ∙ 𝑍𝑎𝑏 + 𝑎2 ∙ 𝑍𝑎𝑐) 

Az előző egyenletek értelmében, ha kiegyenlítetlen háromfázisú távvezetéken (kábelen) szimmetrikus pozitív 

sorrendű áram folyik, akkor is létrejön negatív és zérus sorrendű feszültségesés, amelynek domináns 

összetevője: 

∆𝑈2 ≈ 𝑍21 ∙ 𝐼1 

∆𝑈0 ≈ 𝑍01 ∙ 𝐼1 

Ha a távvezetéken folyó áram negatív és zérus sorrendű összetevőket is tartalmaz, a feszültségesés domináns 

része: 

∆𝑈2 ≈ 𝑍21 ∙ 𝐼1 + 𝑍22 ∙ 𝐼2 

∆𝑈0 ≈ 𝑍01 ∙ 𝐼1 + 𝑍00 ∙ 𝐼0 

A távvezetékre jellemző az aszimmetria tényezője, ami azt mutatja, hogy a vezetéken adott terhelésnél létrejövő 

pozitív sorrendű feszültségesés hány százaléka a negatív vagy zérus sorrendű feszültségesés. 

𝑚21 = 100 ∙ |
𝑍21

𝑍11

| 

𝑚01 = 100 ∙ |
𝑍01

𝑍11

| 

Például, ha az aszimmetria tényezője egy adott távvezetéknek 10%, akkor, ha egy adott dominánsan pozitív 

sorrendű terhelő áramnál a távvezetéken keletkező feszültségesés a névleges feszültség 8%-a, a negatív 

sorrendi feszültség 0,8% lesz, anélkül, hogy aszimmetriát okozó fogyasztó csatlakozna rá. Hasonló hatása van 

az aszimmetriára az egyerű kábelek alkalmazásának háromfázisú rendszerekben, azonban az általában rövid 

kábel hosszak következtében elhanyagolható mértékű a terhelő áram által okozott feszültség aszimmetria. 

Középfeszültségű hálózatokat ellátó alállomásokban rendszeresen mérhetők jelentős zérus sorrendű 

feszültségek, amelyek forrása a hálózat aszimmetrikus volta. Bár e zérus sorrendű feszültség függ a 

Petersen tekercs aktuális hangoltságától is, a szokásos üzemvitel mellett is mérhetők 500..2500 V 

(egyes források szerint akár 4600 V) zérus sorrendű feszültségek (20 kV-os hálózaton). 
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A távvezetékek által okozott aszimmetria szemléltetésére tekintsünk egy fiktív távvezetéket, amely három, sík 

elrendezésű fázisvezetőből áll. A szomszédos vezetők távolsága legyen s = 6 m, a vezetékek ellenállása 

Rv = 0,125 Ω/km, a vezetők redukált sugara legyen r* = 7,68 mm (10 mm-es sugár esetén). A fázisvezetők 

földvisszavezetéses ön- és kölcsönös impedanciái a Carson-Clem képletek segítségével számíthatók: 

m
f

D

km
s

D
jfZ

km
r

D
jfRZ

f

f

abf

f

vaaf







659

)/(ln102.000099.0

)/(ln102.000099.0

3

3













 

Ezen impedanciákból képezhető a Zff fázisimpedancia-mátrix. Feltételezzük, hogy a vezetőkön tisztán pozitív 

sorrendű If áramrendszer folyik, az áramok effektív értéke legyen 100 A. A fázisvezetőkön eső feszültséget az 

Uf = Zff If  szorzat adja. A példa adataival: 

a = exp(1j*120 *pi/180); a2= exp(1j*240 *pi/180); 
f = 50; % Hz 
om = 2*pi*f; 
ro = 50; % ohm.m 

  
s = 6; % m 
Rv = 0.125; %Ω/km (Al) 
r_ = 7.68e-3;% mm r = 10 mm 

  
Df = 659 * sqrt(ro/f);  % 659 m 

  
Zaa = Rv + 0.00099*f + 1j*om * 0.2*1e-3*log(Df/r_) % 0.1745 + j0.7138 Ω/km 
Zab =      0.00099*f + 1j*om * 0.2*1e-3*log(Df /s) % 0.0495 + j0.2952 Ω/km 
Zac =      0.00099*f + 1j*om * 0.2*1e-3*log(Df/(2*s)) % 0.0495 + 0.j2517 Ω/km 

  
Zff = [Zaa Zab Zac; Zab Zaa Zab; Zac Zab Zaa] 

% Zff = 
%    0.1745 + j0.7138   0.0495 + j0.2952   0.0495 + j0.2517 
%    0.0495 + j0.2952   0.1745 + j0.7138   0.0495 + j0.2952 
%    0.0495 + j0.2517   0.0495 + j0.2952   0.1745 + j0.7138 

 
I = 100*[1; a2; a]; % szimmetrikus áram folyik át rajta 

  
Uf = Zff * I % ekkora fázisfeszültségek esnek a vezeték mentén 

%    46.9 V /  69.7° 
%    43.8 V / -46.6° 
%    44.9 V / -161.2° 
Látható, hogy a vezetőkön eső fázisfeszültségek aszimmetrikusak. A zérus sorrendű összetevő a pozitív 

sorrendűnek 3,2%-a, a negatív sorrendű összetevő pedig a pozitív sorrendűnek a 6,4%-a. (Ha a szomszédos 

fázisvezetők távolsága csupán s = 0,1 m, akkor e tényezők értéke 7,9% és 15,8%.) 

 

 

Fentiek alapján érthető, hogy különböző fázisú negatív sorrendű aszimmetriák keletkezhetnek a terhelések 

aszimmetriája, a távvezetékek kiegyenlítetlensége következtében, amelynek eredménye időben, helyben 

változó nagyságú negatív sorrendű feszültség lesz. A következő fejezetben rátérünk az aszimmetria 

terjedésének tárgyalására. 
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A 4-8. ábra vonali táplálású fogyasztó esetére mutatjuk be az aszimmetria terjedési viszonyokat. Az ábra 

alapján belátható, hogy az aszimmetria hatása a nagyobb feszültségű hálózat felé haladva az impedancia 

viszonyoknak megfelelő mértékben csökken. 

 

4-8. ábra: aszimmetria terjedés vizsgálata  
F az aszimmetriát okozó fogyasztó 

a) a hálózat egyvonalas sémája, b) a szimmetrikus összetevő hálózat 

A 4-8. ábra az A gyűjtősín névleges feszültségével és zárlati teljesítményével van megadva. A jobb 

áttekinthetőség végett hanyagoljuk el a hálózati veszteségeket. Az aszimmetriát a D gyűjtősínre csatlakozó 

fogyasztó okozza. 

𝑈2
𝐷 = −𝐼2 ∙ 𝑗 ∙ (𝑋2

𝐴 + 𝑋2
𝐴𝐵 + 𝑋2

𝐵𝐶 + 𝑋2
𝐶𝐷) = −𝐼2 ∙ 𝑗 ∙ ∑ 𝑋2 = −𝐼2 ∙ 𝑗 ∙ 𝑋2

𝑀𝐷 

A C gyűjtősínen az aszimmetria: 

𝑈2
𝐶 = −𝐼2 ∙ 𝑗 ∙ 𝑋2

𝑀𝐶  

és rendre: 

𝑈2
𝐵 = −𝐼2 ∙ 𝑗 ∙ 𝑋2

𝑀𝐵 és 𝑈2
𝐴 = −𝐼2 ∙ 𝑗 ∙ 𝑋2

𝑀𝐴 

ahol X2
MA stb. reaktanciák az adott gyűjtősínről a táphálózat felé mért mögöttes hálózati reaktanciák. Az 

aszimmetriák egymáshoz viszonyított értékei a mögöttes reaktanciákkal egyenesen arányosak. 

𝑈2
𝐷

𝑈2
𝐵 =

𝑋2
𝑀𝐷

𝑋2
𝑀𝐵 

A képlet jobb oldalán a számlálót és nevezőt szorozzuk meg Uv
2-tel. Ekkor, mivel Uv

2/X2
MD illetve Uv

2/X2
MB a 

D, illetve B gyűjtősínek háromfázisú zárlati teljesítményei, írhatjuk: 

𝑈2
𝐷

𝑈2
𝐵 =

𝑆𝑍
𝐵

𝑆𝑍
𝐷 

A hálózatra csatlakozó fogyasztó által okozott aszimmetria tehát a zárlati teljesítmény változással fordított 

arányban változik, a táppont felé haladva. 
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Az aszimmetriát okozó fogyasztók, hálózatok által okozott eredő aszimmetria egy adott gyűjtősínről, vagy 

fogyasztói csatlakozási pontról nézve helyettesíthető egy negatív sorrendű üresjárási feszültséggel (fogyasztó 

nélküli állapot) és a negatív sorrendű mögöttes impedanciával, ami igen jó közelítéssel a zárlati teljesítményből 

számítható impedancia. A viszonyokat a 4-9. ábra szemlélteti. 

𝐼2
𝐹 =

𝑈2

𝑗 ∙ (𝑋2
𝐻 + 𝑋2

𝑡𝑟 + 𝑋2
𝐹)

≈
𝑈2

𝑗 ∙ (𝑋2
𝑡𝑟 + 𝑋2

𝐹)
≈

𝑈2

𝑗 ∙ 𝑋2
𝐹 

 

4-9. ábra: az aszimmetria forrása a táphálózat 
Primer séma és a negatív sorrendű helyettesítés egyvonalas ábrája 

Általában X2
H<<X2

tr, továbbá X2
tr<<X2

F ezért élhetünk az egyszerűsítéssel, még akkor is ha a fogyasztók egy 

része háromfázisú forgógép. 

Végül azt látjuk, hogy a kisebb feszültségű oldalra csatlakozó fogyasztóra jutó negatív sorrendű feszültség 

lényegében megegyezik a nagyobb feszültségű oldal negatív sorrendű feszültségével, vagyis a feszültség 

aszimmetia százalékos értéke azonosnak tekinthető a fogyasztói oldalon a táphálózati értékkel. 

A fogyasztók közül a háromfázisú forgógépekre nézve jelenthet veszélyt az aszimmetria. Ismeretes, hogy a 

forgógépek negatív sorrendű (X2) reaktanciája 14-20% (a saját névleges adatokra vonatkoztatott viszonylagos 

egységben), tehát pl. ha U2=2%, akkor a forgógépbe befolyó negatív sorrendű áram I2=14,28-10%, ami jelentős 

többlet veszteséget okoz a forgógépben. 

 

A teljesség kedvéért megemlítjük az általános esetet, ami csak számítógépes modellel szimulálható. A 

modellben figyelembe kell venni a távvezetékeket adott geometriájukkal és terheléseikkel, valamint az 

aszimmetriát okozó fogyasztókat, mindent fázishelyesen, a változó terhelések figyelembevételével, továbbá a 

forgógépeket, mint fogyasztókat. Láttuk azonban az előző fejezetben, hogy az adott fogyasztó vagy fogyasztói 

csoport szempontjából egyszerűen és jó közelítéssel számíthatók a viszonyok, ezért a nagy munkát igénylő 

számítógépes szimulációra általában nincs szükség. 

 

Tekintsünk egy ideális, pozitív sorrendű feszültséggenerátorokból álló mögöttes hálózatot, egy R 

ellenállásokkal jellemezhető, csatolás nélküli vezetőkből álló négyvezetős vezetékrendszert és egy 

áramgenerátorok segítségével modellezett fogyasztót. Legyen a fogyasztói áramok teljesítménytényezője 

mindig 1. Tételezzük fel, hogy az alábbi esetek mindegyikében a fogyasztó csatlakozási pontjain mérhető 

feszültségrendszer (Ua,b,c) mindig tisztán pozitív sorrendű és változatlan.  

Viszonylagos egységben legyen U1 = 1. 
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a) Az első esetben a fogyasztás legyen tisztán pozitív sorrendű, vagyis Ia = Ib = Ic = I1. 

Ekkor a fogyasztó által felvett teljesítmény Pf = 3*U1*I1 = 3,  

a vezetékeken keletkező veszteség pedig Pv,id = 3*R*|I1|
2. 

b) A második esetben legyen Ia = 2, Ib = -1 és Ic = -1.  

Könnyen látható, hogy ekkor I0 = 0, I1 = 1 és I2 = 1. A fogyasztó által felvett teljesítmény továbbra is 

Pf = Re{Ua(2)* + Ub(-1)* + Uc(-1)*} = 3.  

A vezetékeken keletkező veszteség viszont Pv = 3(R |I1|
2 + R |I2|2) = 6 R*|I1|

2 = 2* Pv,id. 

c) Általános esetben (tetszőleges aszimmetrikus fogyasztói áramrendszer esetén) az U1 = 1, U0 = 0 és 

U2 = 0 feltétel miatt a fogyasztó által felvett teljesítmény továbbra is mindig Pf = 3*U1*I1 = 3. 

A zérus sorrendű modellben szereplő ellenállás: R0 = R + 3RN (mivel a nullavezetőn 3I0 áram folyik.) 

A vezetékeken keletkező veszteség így Pv = 3(R |I1|
2 + R |I2|2) + 3(R + 3RN) |I0|2 , vagyis a többlet veszteség: 

Pv / Pv,id = 1 + |I2|2/|I1|
2 + 4|I0|2/|I1|

2. 

Hazai kisfeszültségű hálózatokon (méréseink szerint) a táppontnál I0/I1 ≈ I2/I1 ≈ 0,08..0,4. 

 
Az aszimmetria eredeténél megállapítottuk, hogy alapjában két oka lehet: 

 hálózati aszimmetria 

 terhelés aszimmetria 

Ennek megfelelően a kompenzálás is a két rendszerben lehetséges. A hálózati aszimmetria kompenzálása két 

végpont közötti távvezeték (kábel) végpontjaira történő szimmetrizálásával biztosítható. Ez kétféleképpen 

oldható meg: 

 ciklikus fáziscserével (ezt elsősorban nagyfeszültségű vezetéekek esetén alkalmazzák) 

 kapacitív aszimmetria kompenzálása kapacitásokkal (középfeszültségű szabadvezetékek esetén 

alkalmazható módszer) 

R 

R 

R 

RN = R 

Ua 

Ub 

Uc 

Ia 

Ib 

Ic 
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(Forrás: Protecta Kft.)     

A terhelések által okozott aszimmetria csökkentésére több lehetőség is kínálkozik: 

 fogyasztói terhelések szimmetrikus elosztása 

 zárlati teljesítmény növelése a fogyasztó csatlakozási pontján 

 kompenzálás a fogyasztónál 

 zeg-zug fojtó alkalmazása zérus sorrendű áram szűrésére (ennek zérus sorrendű impedanciája csekély, 

míg pozitív sorrendű impedanciája nagy, így söntelemként alkalmazva szűrőként viselkedik). 

Láttuk, hogy az aszimmetria 2%-os megengedett értéke a csatlakozási pont zárlati teljesítményéhez képest kis 

teljesítményű aszimmetrikus fogyasztó táplálását tenné lehetővé, ha egy fogyasztóra a megengedett okozott 

aszimmetriát pl. a hálózatra megengedett érték 20%-ában korlátozzuk. Ugyanakkor vannak olyan 

technológiák, amelyek egyfázisú táplálást igényelnek, viszonylag nagy teljesítmény felvétellel (pl. kontakt 

hevítés, nagyvasúti villamos vontatás). A hálózati csatlakozás engedélyezésének feltétele a szabványos értékek 

betartása. Ha a fogyasztó túllépné a számára (mint egy fogyasztó számára) előírt (megengedett) torzítási 

értéket, megfelelően méretezett kompenzációval kell biztosítania a csatlakozási feltétel paramétereit. Ez a 

gondolatmenet érvényes a villamos energia minőségét befolyásoló valamennyi zavar hatásra (szimmetria, 

villogás, harmonikus) de nem érvényes a feszültségletörés, kiesés kompenzációra. 

 
[1] Dán András, Tersztyánszky Tibor, Varjú György: Villamosenergia-minőség, Invest Marketing Bt., Budapest 
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A villamosenergia-rendszerről táplált fogyasztók egy része lineáris fogyasztó. Ezek a szinuszos feszültségről 

szinuszos áramot vesznek fel. (Ilyen például egy hagyományos vasaló, villanyfűtésű vízmelegítő, stb.) A 

fogyasztók másik része (amelyek teljesítmény aránya egyre nő) ún. nemlineáris fogyasztó. A nemlineáris 

fogyasztók közös jellemzője, hogy szinuszos feszültségről felvett áramuk nem csak a hálózati frekvenciájú 

komponenst tartalmazza, hanem annak egész- vagy nem egészszámú többszörösét is. A fogyasztók 

csoportosításának egyik lehetősége tehát a harmonikus áramnak a fogyasztói áramban való jelenléte alapján 

történő osztályozás. 

Fentiek alapján a fogyasztók alapvetően két csoportba sorolhatók: 

 lineáris fogyasztók 

 nemlineáris fogyasztók 

Mindkét csoport fogyasztóinak impedanciája, árama, teljesítménye lehet időben állandó vagy változó, továbbá 

a fogyasztók lehetnek szimmetrikus háromfázisúak, vagy aszimmetrikusak. 

A 5-1. ábraés a 5-2. ábra a fogyasztók fenti szempont szerinti osztályozását mutatja. Az ábrákon a fogyasztókra 

jellemző áramot az idő és a frekvencia tartományban is megadtuk. A 5-1. ábra lineáris fogyasztóra, a 5-2. ábra 

nemlineáris fogyasztóra adtunk példát. A két tárgyalási mód egymással azonos értékű, az egyikből a másikba a 

Fourier transzformáció visz át. Ha diszkrét jelekre bontható a Fourier transzformált, akkor Fourier sorként 

megadható és a spektrum vonalas lesz. Általános esetben a spektrum folytonos. 

 

5-1. ábra: lineáris fogyasztó árama az idő- és frekvenciatartományban 

 

5-2. ábra: nemlineáris fogyasztó árama az idő- és frekvenciatartományban 

A nemlineáris fogyasztók napjainkban rendkívül nagy mértékben elterjedtek mind az iparban, mind a 

kommunális és nem kommunális kisfeszültségű hálózatokon. Alább néhány példa a nemlineáris fogyasztókra, 

követve a már ismertetett osztályozást: 

 Időben állandó: telítődő vasmagot tartalmazó fogyasztók, információ technológiai berendezések, 

kompakt fénycsövek és egyéb nem izzószálas világítótestek  

 Lassan változó: fényerő-szabályozós lámpák, fénymásolók, tirisztorral szabályozott berendezések, 

információ technológiai berendezések, mikrohullámú sütők, egyéb energiatakarékos háztartási 

villamos berendezések, stb. 
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 Gyorsan változó: fordulatszám szabályozott villamos hajtások, impulzusszélesség modulált inverteres 

hajtások (a terhelési ciklustól függ a besorolás), hegesztőberendezések. 

 
A továbbiakban a nemlineáris fogyasztók árama által a hálózatban okozott zavarokkal és az ezzel kapcsolatos 

kérdésekkel foglalkozunk. Mielőtt azonban belefogunk a részletek tárgyalásába, ismertetjük az alapfogalmakat 

és a legfontosabb definíciókat. 

Láttuk a 5-2. ábra kapcsán, hogy a fogyasztó árama az alapharmonikus frekvencia egész számú többszöröseit 

is tartalmazza. A Fourier tétel szerint minden periodikus időfüggvény megadható szinuszos és koszinuszos 

tagokból álló, az alapharmonikus egész számú többszöröse szerint periodikus függvények összegeként. 

A hálózati vizsgálatok szempontjából a periodikus időfüggvények fontosabb jellemzői és terminológiái: 

ω1 az alapharmonikus körfrekvencia 

ωh=h* ω1 a harmonikus komponens körfrekvenciája 

h= ωh/ω1 harmonikus rendszám 

h<1 szubharmonikus 

h>1 felharmonikus 

h=2, 3, 4, … harmonikus (karakterisztikus, ha az adott terhelés köri kapcsolásra jellemző, 

nem-karakterisztikus, ha attól eltérő, de egész számú többszöröse az alapharmonikus) 

h≠2, 3, 4, … közbenső harmonikus 

A harmonikusokat tartalmazó feszültségre és áramra vonatkozó fontosabb definíciók: 

Egyedi harmonikus torzulás: 

 feszültségre: 𝐷𝑈 =
𝑈ℎ

𝑈1
 

 áramra: 𝐷𝐼 =
𝐼ℎ

𝐼1
 

Teljes harmonikus torzulás: 

 feszültségre: 𝑇𝐻𝐷𝑈 =
√∑ 𝑈ℎ

2∞
ℎ=2

𝑈1
∙ 100% 

 áramra: 𝑇𝐻𝐷𝐼 =
√∑ 𝐼ℎ

2∞
ℎ=2

𝐼1
∙ 100% 

Az előbbi összefüggésekben az 1 index az alapharmonikust jelenti, a h index a harmonikus rendszámot. A THD 

értéke a feszültség esetén egyértelmű és a százalékban kifejezett mérőszámok összehasonlíthatók a különböző 

feszültségszinteken. Ugyanakkor az áram esetében a százalékos érték sokszor félrevezető lehet az 

alapharmonikus tényleges értéke nélkül. Ezért itt jobb a THDI dimenzionális értékét használni, vagy 

valamilyen adott áramra végezni a vonatkoztatást (pl. a transzformátor névleges áramára). 

 
A villamos hálózatok vezetett kisfrekvenciás zavarainak egyre nagyobb méretű növekedésére számítva az IEC 

a 80-as évek végén kezdte meg a zavarok mérésével kapcsolatos szabványosítási tevékenységét. 



BMEVIVEMA01 – A VM témakörök összefoglalása Váltakozó áramú rendszerek 

19   

 
 

A mérési eljárások jelentősen befolyásolják az eredményeket, ezért – tekintettel a termékek világpiacon történő 

értékesítésére, komoly gazdasági szempontok kerültek előtérbe. Fontos kérdéssé vált, hogy ugyanazon 

berendezések ellenőrző mérései egyforma eredményt adjanak a világ bármely országában. 

A harmonikusok mérése alapjában véve csak akkor lenne korrekt, ha a Fourier sorfejtés szabályainak 

megfelelően a sorba fejtett időfüggvény mínusz végtelentől legalább a vizsgálat időpontjáig periodikus, korlátos 

és folytonos lenne. A mérnöki gyakorlatban alkalmazott megoldás, a DFT (Discrete Fourier Transform) és FFT 

(Fast Fourier Transform) sokkal rövidebb idővel megelégszik. 

A harmonikusok mérése az MSZ EN 61000-4-7 -2002 szabvány által meghatározott módon történik. 

Ismeretes, hogy az EMC szabványok elég gyakran módosulnak, (jelen esetben 2005-ig volt eredetileg tervezve, 

hogy nem lesz módosítva) ezért a most ismertetésre kerülő módszert sem kell véglegesnek tekinteni. 

 

A szabványban ismertetett új mérés kiértékelési eljárás célja, hogy az időben változó harmonikus tartalom 

mérése pontosabb legyen, mint a korábbi módszerrel volt. A harmonikusok jelenleg ajánlott mérésénél a 

szabvány ajánlás némileg visszanyúlt az analóg méréseknél ismert sávszélesség fogalmához. 

Az analóg műszerek harmonikus mérésekor be lehetett állítani a sávszélességet, a sávközepet, amivel aztán pl. 

harmonikusonként végig mérte a teljes időtartományt. Más üzemmódban végig lehetett futtatni a teljes 

frekvencia tartományon, mintegy belenézve az időfüggvény spektrumába. A beállított sávszélesség lehetett 

abszolút vagy relatív érték. A relatív az adott harmonikusra vonatkozott, az abszolút állandó a teljes mérési 

tartományban. (Pl. 10%-os relatív sávszélesség 250 Hz-nél 25 Hz, tehát 237,5 Hz-262,5 Hz között mért, a két 

végponton -3dB elnyomással, de 2500 Hz-en a 10%-nak megfelelően már 250 Hz sávszélességgel mérte a jelet. 

Abszolút sávszélességgel mérés esetén pl. 50 Hz és 2000 Hz között mérve állandó 20 Hz-es sávszélességgel 

történt a mérés.) Az analóg mérés valós idejű kiértékelése csak indirekt módon történhetett, vagyis pl. 

mérőmagnetofonon rögzített jelet később annyiszor kellett visszajátszani, ahány frekvencia összetevőt 

akartunk megjeleníteni. 

A digitális technika sok új lehetőséget kínál, például a valós idejű spektrum felvételét és kiértékelését. A 

spektrum kiértékelése az időben állandó, vagy lassan változó jelek esetén a hagyományosnak nevezhető módon 

a vonalas spektrum un. főnyalábjainak figyelembe vételével történt (pl. 150 Hz, 200 Hz, 250 Hz, …. 

frekvenciájú komponensek). 

A technológiák változása következtében kezdenek terjedni az időben változó harmonikus áramokat termelő 

nemlineáris terhelések, ami együtt jár azzal, hogy két vonalas spektrum főnyaláb között megjelennek nem 

elhanyagolható amplitúdójú un. oldalsáv spektrum vonalak vagy segédnyalábok, amelyek éppen úgy 

feszültségtorzulást okoznak, mint a főnyalábok. Ezeket nevezzük közbenső harmonikusoknak.  

A szabvány a két főnyaláb közötti frekvenciát 10 egyenlő részre osztja, ami megfelel 5 Hz-es felbontásnak. A 

harmonikusra és a közbenső harmonikusra egyaránt két adatot kell képezni. 

A h=n harmonikus rendszámhoz tartozó harmonikus csoport effektív érték négyzete: 

𝐺𝑔,𝑛
2 =

𝐶𝑘−5
2

2
+ ∑ 𝐶𝑘+𝑖

2

4

𝑖=−4

+
𝐶𝑘+5

2

2
 

A h=n harmonikus rendszámhoz tartozó közbenső harmonikus csoport amplitúdó effektív értéke: 

𝐶𝑖𝑔,𝑛
2 = ∑ 𝐶𝑘+𝑖

2

9

𝑖=1

 

Előbbi összefüggések magyarázatát látjuk a 5-3. ábra. 
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5-3. ábra: a harmonikus és közbenső harmonikus csoportképzés szabálya 

A h=n harmonikus rendszámhoz tartozó harmonikus alcsoport effektív érték négyzete: 

𝐺𝑠𝑔,𝑛
2 = ∑ 𝐶𝑘+𝑖

2

1

𝑖=−1

 

A h=n harmonikus rendszámhoz tartozó közbenső harmonikus alcsoport effektív érték négyzete: 

𝐶𝑖𝑠𝑔,𝑛
2 = ∑𝐶𝑘+𝑖

2

8

𝑖=2

 

Ezen összefüggések magyarázatát a 5-4. ábra láthatjuk. 

 

5-4. ábra: a harmonikus és közbenső harmonikus alcsoport képzés szabálya 

A szabvány javasolja a 2000-9000 Hz tartományban való mérésre felkészülést a 5-5. ábra megadott módon. A 

mérés pontosságának növelése érdekében legalább 55 dB elnyomást javasol az alapharmonikusra és 

visszatükröződés elleni (antialiasing) szűrést 9000Hz felett. A 200Hz sávszélességgel végzendő mérés 

sávközepeinek effektív érték négyzete: 

𝐺ℎ
2 = ∑ 𝐶𝑓

2

ℎ+100(𝐻𝑧)

𝑓=ℎ−90(𝐻𝑧)
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5-5. ábra: a 2-9 kHz tartományban végzendő mérés magyarázó ábrája 

A 5-6. ábra egy, a szabványban javasolt mérőműszer blokk sémáját ismertetjük. A különböző kimenetek a mért 

és tárolt értékek későbbi feldolgozását is lehetővé teszik. 

 

5-6. ábra: az MSZ EN 61000-4-7 2002 szabvány szerinti műszer blokksémája 

A 5-6. ábra szerinti blokkséma egyes dobozainak fő funkciói az alábbiak: 

 Analóg fogadó egység: a bemenetekre áramokat és feszültségeket adunk. Ezekben az egységekben 

végezzük el a jel előfeldolgozását, amely alkalmassá teszi a jeleket arra, hogy az A/D átalakító 

fogadhassa. Az egyik analóg jelet fogadja a szinkronizáló egység, amely biztosítja, hogy a mintavételi 

frekvencia szinkron legyen a hálózati frekvenciával. 

 A/D átalakító: az analóg jeleket digitális jelekké alakítja 

 DFT vagy FFT processzor: a diszkrét (vagy gyors) Fourier transzformációt végzi. 

 Feldolgozó rész: ez képezi a szabvány szerinti mennyiségeket, azok statisztikáit. 

 

A bemenő jel 8 vagy 10 periódusnyi ablakozott csomagokra van bontva (ezt a 160 vagy 200 ms-ot nevezik 

ablakidőnek). A Fourier transzformációt minden csomagra el kell végezni. Az ablakfüggvény az ún. 

négyszögfüggvény, ami azt biztosítja, hogy az ablakidő elején és végén a mintavett jel értéke biztosan nulla 

legyen. 

A 8 vagy 10 periódus a feldolgozás folyamán egyetlen “átlagolt” periódusként jelenik meg, amely egyetlen 

periódus spektruma és a 8 vagy 10 periódusra vonatkozó átlagspektrumként fogható fel. A magyarázat a 5-7. 

ábra követhető. 
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Ezeket az átlagspektrumokat kell a nagyon “rövid idejű” TVS=3 s időtartamra átlagolni, majd további 

átlagolással eljutni a “rövid idejű” TSh=10 perc átlagolási értékekig. 

 

5-7. ábra: a 8-10 periódus ablakozott átlag értelmezése 

 

A mérés kiértékelése több részből állhat. Először is ki kell számolni a feszültségtorzulásra a szabvány szerinti 

P(95) értéket a csoport vagy alcsoport effektív értékekkel, harmonikusonként és a THD-re. Ha ez nem elegendő 

az esetleges problémák feltárása érdekében a mért időfüggvények kiértékelésére van szükség. 

 

A fentiek szerint képzett csoportok illetve alcsoportok G illetve C tényezőit a 5-7. ábra szerint 200 ms hosszan 

mintavételezett négyszög ablakfüggvénnyel szorzott, egymást kihagyás nélkül követő időfüggvényekből kell 

számítani.  

A 200 ms-os értékekből 15 db négyzetes átlagát kell képezni, az a 3 s-os effektív érték átlag, majd ezekből kell 

képezni a 10perces átlagokat, egymást követő 10 percenként. A 10 perces átlagok egy hétig mért statisztikájából 

készül a P(95) érték a korábban már mondottak szerint. Amennyiben ez az érték megfelel az előírásnak, akkor a 

harmonikus feszültségtorzulás nem lépte túl a szabványban megadott irány értéket, tehát megfelelő. 

 

5-8. ábra: a harmonikus mérési eredmények megfelelőségének ellenőrzése 
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Az egy hetes effektív érték átlag képzési szabályt az egyedi harmonikusokra felírt képletek alapján ismertetjük: 

𝐺1 ℎé𝑡
2 =

1

1008
∙ ∑ 𝐺𝑖(10 𝑝𝑒𝑟𝑐)

2

1008

𝑖=1

 

ahol G lehet csoport vagy alcsoport jellemző 

𝐺𝑖(10 𝑝𝑒𝑟𝑐)
2 =

1

200
∙ ∑ 𝐺𝑖(3 𝑠)

2

200

𝑖=1

 

𝐺𝑖(3 𝑠)
2 =

1

15
∙ ∑𝐺𝑖(200 𝑚𝑠)

2

15

𝑖=1

 

A teljes harmonikus torzulás értéket ugyancsak a fenti összegzési szabály szerint kell számolni. A mutatók 

számolhatók a vonalas spektrum, vagy a harmonikus csoport vagy a harmonikus alcsoport komponenseivel. 

 

A kiértékeléskor a mért és tárolt adatokból szinte tetszőleges mennyiségeket lehet számolni. Példaképpen 

felsoroljuk a 3 fázisfeszültség, 3 áram méréséből előállítható alapadathalmazt, amiből azután ezen értékek 

közötti kapcsolatokat is lehet vizsgálni. 

Harmonikusonként 

 Fázisfeszültség effektív érték, fázisszög (a, b, c fázis) 

 Fázisáram effektív érték, fázisszög (a, b, c fázis) 

 Egyfázisú és háromfázisú hatásos, meddő, látszólagos teljesítmények, teljesítménytényező 

Háromfázisú mérés esetén a fenti mennyiségek értelemszerűen szimmetrikus komponensekre is 

kiszámolhatók. 

 Fázisfeszültségek és fázisáramok Fourier sora alapján harmonikus feszültségek, áramok, 

teljesítmények 

 Szimmetrikus összetevő feszültségek, áramok, fázisszögek, teljesítmények (alapharmonikus és 

felharmonikus) 

 Statisztikák készítése a mért adatok idősorából (P(5), P(95), P(99), MIN, MAX, várható érték, szórás) 

 x, y koordinátarendszerben tetszőleges két mennyiség összerendelhető. Korreláció számítások 

végezhetők 

 a forrásirodalomban ismertetett módon harmonikus forrás keresés és torzítási hatás számítás. 

Összefoglalva fentieket, a harmonikus méréseket illetően alapvetően három típusú mérésre van szükség: 

 harmonikus torzítás kibocsátás mérés 2,5 kHz-ig, 

 közbenső harmonikus mérés 2,5 kHz-ig, 

 harmonikus mérés 2-9 kHz tartományban. 

A kis- és középfeszültségű közcélú hálózatokra vonatkozó szabvány egy hetes mérést ír elő az összeférhetőségi 

szintek ellenőrzésére. 

 A mérés folyamán képezni kell az egyedi harmonikus feszültségek effektív értékeit és ezek 10 perces 

átlagértékeit kell tárolni. 

 Képezni kell a teljes harmonikus torzulást ugyancsak 10 percenként átlagolva (THDU). 

A 10 perces egymást követő átlagokból képezni kell a mérés hetére vonatkozó eloszlásfüggvényt az egyedi 

harmonikusokra és a THDU-ra egyaránt. 
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Az eloszlásfüggvények 95%-os értékeit (P(95)) tekinti a szabvány mértékadónak a harmonikus torzulást illetően. 

A mért eredményeknek kisebbnek kell lenni, mint a szabványban (MSZ EN 50160:2010) megadott 

megengedett feszültségtorzulás értékek (a táblázat a kis- és középfeszültségű hálózatokra vonatkozik, nagyobb 

feszültségszintre csak ajánlás van kiadva). 

 

 
A továbbiakban vizsgáljuk meg, milyen módon hozzák létre a nemlineáris berendezések harmonikus áramai a 

hálózaton a harmonikus feszültségesést, amit feszültségtorzulásnak nevezünk, mivel a feszültségben 

megjelennek az alapharmonikustól eltérő frekvenciák és eltorzítják az 5-1. ábra látható szinuszos jelalakot. 

 

 

Tápláljuk ideális szinuszos feszültséggenerátorral a 5-9. ábra lineáris hálózatát, amelyre egy nemlineáris 

terhelés csatlakozik. 

 

5-9. ábra: a harmonikus torzulás keletkezése 

A h-adik rendszámra felírva az állandósult energiaátvitel egyenletét a 5-9. ábra jelöléseit alkalmazva: 

𝑈𝑆(ℎ) = 𝐴(ℎ) ∙ 𝑈𝑅(ℎ) + 𝐵(ℎ) ∙ 𝐼𝑅(ℎ) 

𝐼𝑆(ℎ) = 𝐶(ℎ) ∙ 𝑈𝑅(ℎ) + 𝐷(ℎ) ∙ 𝐼𝑅(ℎ) 
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ahol A(h), B(h), C(h), D(h) a lineáris hálózat h-adik rendszámú négypólus paraméterei. Ha a lineáris 

hálózatrész egyetlen, l hosszúságú távvezeték, az A, B, C, D állandókra írható: 

𝐴(ℎ) = 𝑐ℎ𝛾(ℎ) ∙ 𝑙 

𝐵(ℎ) = 𝑍0(ℎ)𝑠ℎ𝛾(ℎ) ∙ 𝑙 

𝐶(ℎ) =
1

𝑍0(ℎ)
𝑠ℎ𝛾(ℎ) ∙ 𝑙 

𝐷(ℎ) = 𝑐ℎ𝛾(ℎ) ∙ 𝑙 

ahol γ(h) a h-adik rendszámú komplex terjedési együttható, Z0(h) a h-adik rendszámú komplex 

hullámimpedancia. 

Rendezve UR(h)-ra az egyenletet: 

𝑈𝑅(ℎ) =
1

𝐴(ℎ)
∙ 𝑈𝑆(ℎ) −

𝐵(ℎ)

𝐴(ℎ)
∙ 𝐼𝑅(ℎ) 

A nemlineáris terhelésre feltételezzük, hogy: 

állandósult állapotban az uR(ωt) feszültség periodikus 

𝑢𝑅(𝜔𝑡) = 𝑢𝑅(𝜔𝑡 ± 2𝜋) 

és Fourier sorba fejthető 

𝑢𝑅(𝜔𝑡) =
𝑈𝑅(0)

2
+ ∑ 𝑅𝑒  𝑈 𝑅(ℎ) ∙ 𝑒𝑗𝜑(ℎ) ∙ 𝑒𝑗ℎ𝜔𝑡 

∞

ℎ=1

 

ahol 

𝑈 𝑅(ℎ) =
1

𝜋
 𝑢𝑅(𝜔𝑡) ∙

𝜋

−𝜋

𝑒−𝑗ℎ𝜔𝑡𝑑𝜔𝑡 

az uR(ωt) függvényhez tartozik egy “g” függvénykapcsolattal meghatározott 

𝑖𝑅(𝜔𝑡) = 𝑔 𝑢𝑅(𝜔𝑡)  

periodikus áram, amely Fourier sorba fejthető 

𝑖𝑅 = 𝑖𝑅(𝜔𝑡 ± 2𝜋) 

𝑖𝑅(𝜔𝑡) =
𝐼𝑅(0)

2
+ ∑ 𝑅𝑒  𝐼 𝑅(ℎ) ∙ 𝑒𝑗ℎ𝜔𝑡 

∞

ℎ=1

 

𝐼 𝑅(ℎ) =
1

𝜋
 𝑖𝑅(𝜔𝑡) ∙

𝜋

−𝜋

𝑒−𝑗ℎ𝜔𝑡𝑑𝜔𝑡 

További feltétel: az uR(ωt) feszültség differenciális megváltozásaihoz tartozó differenciális áramváltozások 

iR(ωt)-ben korlátosak legyenek uR(ωt) elegendően nagy tartományában. 

Ekkor 
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𝐼 𝑅(ℎ) =
1

𝜋
 𝑔 𝑢𝑅(𝜔𝑡) ∙

𝜋

−𝜋

𝑒−𝑗ℎ𝜔𝑡𝑑𝜔𝑡 

Behelyettesítve uR(ωt)-t 

𝐼 𝑅(ℎ) = 𝑓ℎ,𝑛 𝑈 𝑅(𝑛)  

ahol az ÛR(n) n=0-∞-ig szummázandó egy rögzített h áramfelharmonikusra (h rögzített és n=0, 1, 2, …). 

Tehát a fenti egyenlet értelmében a h-adik rendszámú áram létrehozásában az fh,n függvénykapcsolattal 

jellemzett módon részt vesz valamennyi, az UR feszültségben meglévő n-edik rendszámú komponens. Például 

egy adott nemlineáris terhelés 5. harmonikus áramát – ha a vizsgált munkapont környezetében linearizálható 

a rendszer – az f5,n függvénykapcsolatnak megfelelő módon az 

𝑓5,0 𝑈𝑅(0) + 𝑓5,1 𝑈𝑅(1) + 𝑓5,2 𝑈𝑅(2) + ⋯+ 𝑓5,𝑛 𝑈𝑅(𝑛)  

feszültségek hozzák létre. 

Tehát, ha az UR feszültség csak alapharmonikust tartalmazna, akkor ÎR(h)=fh,1[UR(1)] vagyis tiszta szinuszos 

feszültségről táplálva a nemlineáris fogyasztót, fellép a h-adik rendszámú áram a nemlineáris karakterisztika 

következményeképpen. A felharmonikus áramok tehát a nemlinearitás következményei és az impedancia 

viszonyok olyanok, hogy a nemlineáris fogyasztók által keltett felharmonikus áramok áramgenerátoros 

jellegűnek tekinthetők. 

Mivel megadható a terhelésre is egy függvénykapcsolat az alapharmonikus feszültség és áram között 

𝐼𝑅(1) = 𝑔𝑅 𝑈𝑅(1)  

ezért 

𝐼 𝑅(ℎ) = 𝑓ℎ,1 𝑔𝑅
−1 𝐼𝑅(1)   

tehát a felharmonikus áram az alapharmonikus áram függvénye. 

A 5-9. ábra és az előző összefüggések alapján megadható a vizsgált rendszer hatásvázlata (5-10. ábra). 

 

5-10. ábra: a felharmonikus feszültségtorzulás keletkezésének hatásvázlata 

A lineáris hálózat teljes feszültségtorzulását a szuperpozíció tétel alkalmazásával nyerhetjük a 

rendszámonkénti feszültségtorzulás eredőjeként. Ha felharmonikus szűrést nem alkalmazunk, a hálózaton át 

záródó áram (IR
H(h)) megegyezik a nemlineáris fogyasztó által keltett (IR(h)) harmonikus árammal: 

(IR
H(h))=(IR(h)) és a hálózat h-adik harmonikus feszültségtorzulása: 
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𝑈𝐻(ℎ) = 𝐼𝑅(ℎ) ∙ 𝑍𝐻(ℎ) 

ahol ZH(h) a hálózatnak a felharmonikus mérésponti impedanciája. 

A nemlineáris terhelés árama a 5-10. ábra hatásvázlata értelmében áramgenerátoros jelleggel táplálja a lineáris 

hálózatot, létrehozva az UH(h) feszültségesést. A hatásvázlat ezen részét Norton tétele értelmében 

rendszámonként a 5-11. ábra szerint vehetjük figyelembe. 

 

5-11. ábra: a harmonikus torzulás vizsgálata Norton helyettesítő kapcsolás alapján 

A 5-11. ábra a ZB(h) söntág az áramgenerátor belső impedanciáját jelképezi. 

𝑍𝐵(ℎ) = 𝑓′ℎ 𝑍𝐻(ℎ), 𝐼𝑅(ℎ)  

(Az impedancia viszonyok (│ZB(h)│>>│ZH(h)│) következtében szokásos a ZB(h)=∞ közelítés a minőségi 

viszonyok vizsgálatakor.) 

A feszültségtorzulást okozó felharmonikus áramok általános esetben aszimmetrikusak, ezért rendszámonként 

lehetnek pozitív, negatív és zérus sorrendűek. A sorrendi áramok a hálózat sorrendi impedanciáin záródva 

pozitív, negatív és zérus sorrendű feszültségeséseket hoznak létre, amelyekből a hálózat egyes csomópontjain 

az ismert transzformációs mátrix alkalmazásával rendszámonként előállíthatók a felharmonikus fázis 

feszültségesések. 

Általános esetben ismerni kell tehát a feszültségtorzulás meghatározásához a sorrendi felharmonikus 

áramokat, valamint a hálózat pozitív, negatív és zérus sorrendű felharmonikus impedanciáit. 

Adott nemlineáris fogyasztó felharmonikus árama számítható, vagy a későbbiekben ismertetett módon 

mérhető. 

 

Későbbiekben látni fogjuk, hogy a zárlati teljesítmény alapján számított impedancia frekvencia arányos 

figyelembevétele általában nem ad helyes eredményt az FMI értékére. A felharmonikus mérésponti 

impedancia megállapítása számítással és méréssel történhet. Jelen fejezetben a számítási módszert 

ismertetjük. 

A felharmonikus mérésponti impedanciát befolyásoló tényezők: 

 a hálózat kapcsolási állapota 

 a terhelések 

 a frekvencia. 

Ahhoz, hogy megállapítható legyen a fenti tényezők változásának súlya a mérésponti impedancia változásában, 

célszerű a számítás esetében a vizsgálatot két részre bontani, úgymint a terheletlen hálózat vizsgálatára és a 

terhelések hatásának vizsgálatára. 
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A hálózat felharmonikus mérésponti impedanciája meghatározásához először definiálni kell a felharmonikus 

mérésponti impedancia fogalmát. 

 

5-12. ábra: a harmonikus mérésponti impedancia definíciója 

Vizsgáljuk a 5-12. ábra szerinti hálózatot, ahol a H-val jelzett elem a passzív lineáris hálózat, amely tartalmazza 

a passzív, lineáris fogyasztókat is. A nemlineáris terheléseket a felharmonikus tartományban a 5-11. ábra 

szerint áramgenerátorként, a szinkrongenerátorokat és motorikus fogyasztókat elektromotoros erejük és belső 

impedanciájuk figyelembevételével feszültséggenerátorként kezelve a hálózat többi részétől elkülönítjük, majd 

a j csomópontba Ij(h) h-adik rendszámú felharmonikus áramot injektálva, a j pont h-adik rendszámra mutatott 

mérésponti impedanciáját a feszültséggenerátorok, illetve az áramgenerátorok passzívvá tételével nyerjük 

(5-12. ábra): 

𝑍𝑗𝑗(ℎ) =
𝑈𝑗(ℎ)

𝐼𝑗(ℎ)
 

Ugyancsak a j csomópontba injektálva az Ij(h) áramot, definiálható a transzfer impedancia, az előzőkkel 

megegyező lezárási feltételekkel. A Zij transzfer impedancia alatt azt az impedanciát értjük, amely a j 

csomópontba történő egységnyi áraminjektálás esetén számértékre megegyezik az i csomópotban ezen áram 

hatására fellépő feszültséggel (Uij(h)). 

𝑍𝑖𝑗(ℎ) =
𝑈𝑖𝑗(ℎ)

𝐼𝑗(ℎ)
 

Ezekben az összefüggésekben az áramok és feszültségek fazorok. 

Passzív hálózat esetén a hálózat reciprok, így 

𝑍𝑖𝑗(ℎ) = 𝑍𝑗𝑖(ℎ) 

A felharmonikus mérésponti és transzfer impedancia számítható vagy mérhető pozitív, negatív és zérus 

sorrendben egyaránt. 

A nemlineáris fogyasztók felharmonikus áramtermelése – egyes típusoktól eltekintve – általában 

szimmetrikusnak mondható. Az aszimmetrikus nemlineáris ipari fogyasztók primer kapcsolása úgy van 

kialakítva, hogy zérus sorrendű felharmonikus áramok ne kerüljenek a hálózatba (pl. ívkemence, villamos 

vontatás). A hálózat felharmonikus mérésponti és transzfer impedanciája pozitív és negatív sorrendre 

gyakorlatilag megegyezik, mivel a forgógépek negatív és pozitív sorrendű reaktanciája nagyobb frekvenciákon 

jó közelítéssel egyenlő. Ezen szempontok alapján a kisfeszültségű hálózatot kivéve elegendő a pozitív sorrendű 

hálózat vizsgálata, mivel a feszültségtorzulás túlnyomó részét a szimmetrikus pozitív vagy negatív sorrendű 

felharmonikus áramok okozzák. Kisfeszültségű hálózaton a zérus sorrendű torzítás jelentős mértékű lehet. 
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A felharmonikus mérésponti impedancia méréssel, illetve számítással történő meghatározásával a 

szakirodalom foglalkozik bővebben. 

Egy példa egy hálózati táppont mögöttes felharmonikus mérésponti impedanciájára a frekvencia 

függvényében: 

 

 

Láttuk, hogy a harmonikus áramokat a nemlineáris fogyasztók keltik és nagyságuk az alapharmonikus 

árammal változik. A harmonikus áramok tehát a táphálózaton át záródnak, követve a minimális impedancia 

által kijelölt árampályát. Ez az áram út az azonos forrásból származó harmonikusokra nézve rendszámonként 

különböző lehet. Ilyen értelemben a harmonikus áramok a hálózat valamilyen hibája (zárlat, szakadás) esetén 

keletkező aszimmetria terjedésével rokon hatásként kezelhetők. A hálózati hibáknál megszokott a 

szimmetrikus összetevőkre bontás és a szimmetrikus összetevő hálózatokban való terjedés vizsgálata. 

Kövessük ezt a módszert a harmonikus áramok terjedésének vizsgálatakor is. 

 

A háromfázisú rendszerben a harmonikusok is háromfázisú mennyiségek, csak a rendszámnak megfelelő 

frekvenciával. Ugyanúgy ábrázolhatók a forgó koordinátarendszerben, mint az alapharmonikus fazorok és a 

fáziskövetési sorrend a forgásirányban meghatározza a harmonikus szimmetrikus összetevőket. A 5-13. ábra 

egy szimmetrikus háromfázisú rendszer 3. és 5. harmonikus szimmetrikus összetevőit adjuk meg. 

 

5-13. ábra: a harmonikusok szimmetrikus összetevőkre bontása 

R(Ω) 
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Így a 3. harmonikusra zérus, az 5. harmonikusra negatív sorrendet ad a követési szabály. A h-adik rendszámú 

harmonikusra 

𝐼𝑏
ℎ = 𝐼𝑎

ℎ ∙ 𝑒−𝑗120° és 𝐼𝑐
ℎ = 𝐼𝑎

ℎ ∙ 𝑒−𝑗240° 

Általánosítva a harmonikusokra a fentieket, a szimmetrikus háromfázisú harmonikusok pozitív, negatív és 

zérus sorrendű követési sorrendje rendszám szerint a következő: 

 zérus sorrendű harmonikusok h=3n 

 pozitív sorrendű harmonikusok h=3n+1 

 negatív sorrendű harmonikusok h=3n-1 

ahol h a felharmonikus rendszám. 

Látható tehát, hogy a harmonikus áramok terjedése függ a hálózat földelésének rendszerétől, az áramútban 

lévő transzformátor kapcsolásától. 

A fentiekből következik, hogy pl. kisfeszültségű hálózat esetében, mivel az azonos fázisú 3. harmonikus áramok 

zérus sorrendű jelleggel összegződnek, a nullavezetőben a fázisvezető 3. harmonikus áramának háromszorosa 

folyik. A később bemutatott feszültséginverteres kapcsolásban a 3. harmonikus áram amplitúdója gyakorlatilag 

akkora, mint az alapharmonikus áramé, a THDI100%, ilyen esetekben a háromfázisú rendszer 

nullavezetőjében kb. kétszer akkora eredő áram folyik, mint a fázisvezetőben. Az 5. harmonikus szimmetrikus 

esetben negatív sorrendű, ezért a nullavezető áramában csak az aszimmetrikus – zérus sorrendű – 

komponense van jelen. 

A harmonikus áramok szimmetrikus összetevőinek ismeretében az egyes nemlineáris fogyasztók által termelt 

harmonikus áramok összegezhetők aszimmetrikus esetre is. Külön-külön számítani kell az egyes fogyasztói 

harmonikus áramokat fázishelyen. Az egyes fogyasztói áramok harmonikusonkénti fázishelyes eredője adja az 

eredő harmonikus áramot leágazásonként, a leágazási áramok fázishelyes összege az eredő transzformátor 

áram. 

Szimmetrikus esetben elég az egyfázisú helyettesítéssel számolni: A h-adik harmonikus áram pozitív, negatív 

vagy zérus sorrendű a 3n+l; 3n-1; 3n szabálynak megfelelően. Az egyszerű áttekinthetőség érdekében a 

továbbiakban szimmetrikus esetet (fogyasztó és hálózat feltételezünk). Az áramok összegzése rendszámonként 

a 

𝑅𝑒 𝐼ℎ = ∑𝑅𝑒 𝐼ℎ
𝑖  

𝑖

, 𝐼𝑚 𝐼ℎ = ∑ 𝐼𝑚 𝐼ℎ
𝑖  

𝑖

 

𝑅𝑒 𝐼ℎ
𝑖  = 𝑖ℎ

𝑖 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑ℎ
𝑖 , 𝐼𝑚 𝐼ℎ

𝑖  = 𝑖ℎ
𝑖 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑ℎ

𝑖  

𝜑ℎ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝐼𝑚 𝐼ℎ 

𝑅𝑒 𝐼ℎ 
 

összefüggések szerint történik, ahol  

i az i-edik fogyasztót jelenti, 

φh
i szög az i-edik fogyasztó h-adik harmonikus áramának szöge a h-adik harmonikus feszültséghez képest. 

A h-adik harmonikus feszültséget a gyűjtősínen mérjük. Itt kell megjegyezni, hogy a különböző típusú 

nemlineáris fogyasztókra alapvetően két módon modellezhető a harmonikus áramok szögének hozzárendelése. 

Az áraminvertereknél az alapharmonikus áramhoz köthetjük a felharmonikus áram szögeltolását. Így például 

ha az alapharmonikus áram φ szöggel késik a feszültséghez képest, a h-adik harmonikus áram jó közelítéssel 

h*φ szöggel lesz eltolva.  
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A feszültséginverteres átalakítóknál (főleg IT berendezések) a harmonikus áramok szöge a tápfeszültséghez 

rendelhető, mivel az alapharmonikus áram fáziseltolása a tápfeszültséghez képest gyakorlatilag állandó. Az 

ilyen típusú fogyasztók 3. és 5. harmonikus árama a domináns és ezek lényegében fázishelyesen összegződnek. 

Mivel ezek a fogyasztói típusok alapvetően a kisfeszültségű hálózatra csatlakoznak, az itt keletkező 3. és 5. 

harmonikus áramok fázisban összegződve záródnak a közép/kisfeszültségű táptranszformátor kisfeszültségű 

tekercsén. 

A közép/kisfeszültségű transzformátorok delta/földelt csillag kapcsolásúak (D/yn). A zérus sorrendű jellegű 

harmadik harmonikus a kisfeszültségű oldalról gerjeszti a transzformátort és a középfeszültségű delta 

tekercsben ki tud alakulni a zérus sorrendű ellengerjesztés. Ez a folyamat követhető a 5-14. ábra. Így a 

középfeszültségű tekercs mintegy rövidzárt alkot a szimmetrikus, tehát zérus sorrendű 3 harmonikusra. Itt 

látható az is, hogy a transzformátor kisfeszültségű oldalán a csillagponton keresztül a nullavezető illetőleg a 

földelő vezető (ha egyesítve van a nullavezetővel) a fázisáram harmadik harmonikus tartalmának 

háromszorosát vezeti. Az is belátható, hogy a transzformátor tekercsvesztesége is jelentősen megnő a 3. 

harmonikus többlet áram következtében. 

 

5-14. ábra: harmadik harmonikus áramok záródása Dyn transzformátoron 

A 5-15. ábra az időfüggvények ábrázolásával szemléletesen követhető a harmadik harmonikus áramok 

összegzési szabálya. A 5-16. ábra a harmonikus kezdőfázisának hatását láthatjuk a jelalakra. 

 

5-15. ábra: harmadik harmonikus áramok összegződése 

Ugyanakkor a szimmetrikus 5. harmonikus áram negatív sorrendű és áthatol a középfeszültségű hálózat felé 

(ennek következtében a középfeszültségű hálózaton a domináns feszültségtorzulást az 5. harmonikus okozza). 

Természetesen ez az áram is többletveszteséget okoz a transzformátorban. 
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Adott 3. harmonikus áramra a 3. harmonikus feszültségtorzulást a transzformátor kapcsokon a transzformátor 

3. harmonikus zérus sorrendű impedanciája szabja meg, ami közelítőleg háromszorosa a pozitív sorrendű 

alapharmonikus szórási impedanciának: 

𝑈3
𝑡𝑟 ≈ 𝐼3 ∙ 3 ∙ 𝑋𝑡𝑟 

Az 5. harmonikusra nézve azonban más a helyzet. 

 

5-16. ábra: harmadik harmonikus kezdő fázis hatása az eredő jelalakra 

 

A harmonikus áramok mint aktív forrásból – áramgenerátorból – eredő mennyiségek, a mögöttes hálózat 

(táphálózat) eredő impedanciáját "látják". Ez az impedancia a harmonikus tartományban jelentősen eltérhet 

attól az értéktől, ami az alapharmonikus zárlati teljesítményből számítható a fogyasztói csatlakozási ponton 

(Thevenin impedancia). 

Ismerve a névleges feszültséget, az alapharmonikus ún. rövidzárlati mérésponti impedancia: 

𝑍𝐻 ≈ 𝑋𝐻 ≈
𝑈𝑛𝑣

2  𝑘𝑉 

𝑆𝑧
3𝐹 𝑀𝑉𝐴 

 Ω  
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ahol ZH a Thevenin impedancia az alapharmonikus frekvencián, Unv a névleges vonali feszültség, Sz
3F pedig a 

háromfázisú szimmetrikus zárlati teljesítmény 

Felharmonikus szempontból nézve a hálózatot a fogyasztó csatlakozási pontjáról, a Thevenin elv alkalmazható 

frekvenciánként és fogyasztónként. Így tehát egy fogyasztót tekintve egy adott frekvencián úgy határozható 

meg a felharmonikus mérésponti impedancia, hogy a hálózatból kiemeljük az aktív fogyasztót, amely felől az 

impedanciát meg akarjuk határozni és a hálózatot passzívvá tesszük. Ekkor az összes áramgenerátort és  

feszültséggenerátort el kell távolítani a hálózatból úgy, hogy bemenő impedanciájukkal szerepeljenek. Az ily 

módon passzívvá tett hálózatra az aktív fogyasztó csatlakozási pontján injektáljuk a h rendszámú áramot és a 

csatlakozási ponton mérjük a h rendszámú feszültséget. Ha egységnyi az injektált áram, a mért feszültség érték 

éppen a keresett impedancia számértékét adja. Ezzel a módszerrel mérhető az aktív fogyasztó hatása más 

hálózati csomóponton is. Ha az egységnyi injektált áram hatására létrejött feszültséget mérjük más 

csomóponton, a két érték hányadosa az ún. átviteli vagy transzfer impedancia, amint ezt a 5-12. ábra kapcsán 

már kifejtettük. 

 

5-17. ábra: harmonikus hatás terjedése a hálózaton. A hálózat egyvonalas rajza és egyfázisú 
helyettesítése a h-adik rendszámra 

A továbbiakban egy egyszerű hálózati példán (5-17. ábra) megvizsgáljuk a mérésponti impedancia alakulását a 

kisfeszültségű, a közép- és a nagyfeszültségű hálózat felől. 

Ha a kisfeszültségű hálózatra csatlakozik nemlineáris terhelés, harmonikus árama (a 5-17. ábra Ih
NLF1) a 

mögöttes hálózat felé záródik. A 0,4 kV-os feszültségtorzulás a h-adik rendszámon a 0,4 kV-os gyűjtősínről h-

adik rendszámon mért mérésponti impedancia és az Ih
NLF áram szorzata: 

𝑈ℎ
0,4 𝑘𝑉 = 𝑍ℎ

0,4 𝑘𝑉 ∙ 𝐼ℎ
𝑁𝐿𝐹1 

A 5-17. ábra 3 csomópontos hálózatának impedancia mátrixában ez az elem a Z3,3
h. (Az egyszerűség kedvéért a 

2. csomópont és a TR2 transzformátor közötti kábel soros impedanciáját elhanyagoltuk.) 

Ha az Ih
NLF1 áram hatására a 10 kV-os gyűjtősínen létrejövő feszültséget szeretnénk kiszámítani, ahhoz a Z2,3

h 

transzfer impedanciát kell ismerni. A 5-17. ábra hálózata még ebben az egyszerű esetben is viszonylag bonyolult 
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L-C hálózat, amely soros és/vagy párhuzamos rezonancia vagy rezonancia közeli állapotban kiemelheti a h-

adik rendszámú áramot vagy feszültséget, ami azt jelenti, hogy a névleges (injektált) áramnál jóval nagyobb 

részáramok folyhatnak a hálózat egy-egy elemén. Kapacitások nélküli hálózat esetén a harmonikusok terjedése 

és értéke könnyen követhető lenne, mivel a részáramok az áramosztás szerint számíthatók lennének. A 

kondenzátorok hatására azonban soros vagy párhuzamos rezgőkörök, ezek kombinációja alakul ki, ami 

rendkívül elbonyolítja a helyzetet. A 5-18. ábra és 5-19. ábra kapcsán a soros és párhuzamos rezgőkörök 

alapvető tulajdonságait tekintjük át. (A hálózaton az induktivitások például a transzformátorok szórási 

induktivitásai, a kondenzátorok lehetnek kábel kapacitások vagy fázisjavító kondenzátortelepek. Az ábrákon a 

harmonikus rendszám indexe h.) 

 

5-18. ábra: soros rezonancia 

 

5-19. ábra: párhuzamos rezonancia 

A 5-18. ábraés 5-19. ábra látható, hogy a soros rezgőköri részfeszültség növekedés illetve a párhuzamos 

rezgőköri részáram növekedés a jósági tényezővel arányos. Az erősáramú hálózatokon a jósági tényező 

általában 4-10 közötti érték, függ a hálózat terhelési állapotától (a fogyasztói terhelések csökkentik az eredő 

jósági tényezőt, mivel általában nagyobb részt ohmos jellegűek és csillapítás növelő hatásúak). 

Eddig kis-és középfeszültségű hálózatokat vizsgáltunk. Láttuk azonban, hogy pl. a 120 kV-os távvezeték 

mérésponti impedanciája párhuzamos és soros rezonanciát is mutatott. Vizsgáljuk meg egy nagyfeszültségű 

távvezetékre a mérésponti impedancia viszonyokat a frekvencia függvényében. 

 

A felharmonikus mérésponti impedancia frekvenciafüggvénye értékére a hálózat 50 Hz –es zárlati 

teljesítményéből általában nem lehet következtetni. Ez a tény nyilvánvalóvá válik a távvezeték felharmonikus 

mérésponti impedanciája vizsgálata alapján. 
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5-20. ábra: szemléltető ábra távvezeték felharmonikus mérésponti impedanciája meghatározásához 

Tekintsük a 5-20. ábra távvezetékét. A távvezeték S pontjára csatlakozó nemlineáris fogyasztó harmonikus 

áramokat injektál a távvezetékbe. Kérdés, hogyan alakul a távvezeték S pontján a harmonikus 

feszültség(torzulás), ha a távvezeték R végpontja harmonikus szempontból rövidzár. 

A távvezeték hossza legyen l, pozitív sorrendű hullámimpedanciája Z0, és terjedési együtthatója γ. Állandósult 

állapotra pozitív, illetőleg negatív sorrendű harmonikusokra írható a távvezeték differenciálegyenleteket 

megoldva: 

𝑈𝑆 = 𝑈𝑅 ∙ 𝑐ℎ𝛾 ∙ 𝑙 + 𝐼𝑅 ∙ 𝑍0 ∙ 𝑠ℎ𝛾 ∙ 𝑙 

𝐼𝑆 =
𝑈𝑅

𝑍0

∙ 𝑠ℎ𝛾 ∙ 𝑙 + 𝐼𝑅 ∙ 𝑐ℎ𝛾 ∙ 𝑙 

A hosszegységre eső soros és sönt impedanciák ismeretében: 

𝑍0 =  𝑍 ∙ 𝑍′ =  
𝑟′ + 𝑗 ∙ 𝜔 ∙ 𝐿′

𝑔′ + 𝑗 ∙ 𝜔 ∙ 𝐶′
 

𝛾 =  
𝑍

𝑍′
=  (𝑟′ + 𝑗 ∙ 𝜔 ∙ 𝐿′) ∙ (𝑔′ + 𝑗 ∙ 𝜔 ∙ 𝐶′) 

A rövidzárási mérésponti impedancia a nemlineáris fogyasztó felől: 

𝑍𝑆(𝑓) =
𝑈𝑆

𝐼𝑆
= 𝑍0 ∙

𝑠ℎ𝛾 ∙ 𝑙

𝑐ℎ𝛾 ∙ 𝑙
 

A g’=0 közelítéssel és feltételezve, hogy 
𝑟′

2∙𝜔∙𝐿′
≪ 1 

𝛾 =
𝑟′(𝜔)

2 ∙ 𝑍0

+ 𝑗 ∙ 𝜔 ∙  𝐿′ ∙ 𝐶′ 

Veszteségmentes esetben 

𝛾 = 𝑗 ∙ 𝜔 ∙  𝐿′ ∙ 𝐶′ 

𝑍𝑆(𝑓) = 𝑗 ∙  
𝐿′

𝐶′
∙ 𝑡𝑔𝜔 ∙ 𝑙 ∙  𝐿′ ∙ 𝐶′ 

A veszteséges és veszteségmentes esetben egyaránt a ZS(f) függvényben adott l hossz mellett ω változtatásával 

pólusok és zérusok követik egymást. Az első pólushelyeket különböző l vezetékhosszra a 5-1. táblázat mutatja. 

(A veszteséges esetet a ch és cos függvények sorfejtéses alakja első két tagjának figyelembevételével számoltuk, 
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𝑍0 = √
𝐿′

𝐶′
 és 𝑟′(𝜔) = 𝑟′(314) ∙ √

𝜔

314
 közelítésekkel, 120 kV-os távvezeték adatokat figyelembe véve 

L’=1,34 mH/km, r’=0,15 Ω/km, C’=8,45 nF/km). 

5-1. táblázat: 120 kV-os rövidre zárt végű távvezeték első pólushelye a frekvencia és a hossz 
függvényében veszteségmentes és veszteséges esetben (pozitív és negatív sorrendre) 

Veszteségmentes 
eset 

l (km) 1500 300 214 136 115 88 79 65 60 

314
h


  1 5 7 11 13 17 19 23 25 

Veszteséges 
eset 

l (km) 962 190 135 86 73 56 50 42 38 

314
h


  1 5 7 11 13 17 19 23 25 

 

A 5-1. táblázatból leolvasható, hogy veszteséges esetben az első pólusok rövidebb vezetékhossznál lépnek fel 

azonos frekvencia esetén. A táblázat adatai értelmében felharmonikus vonatkozásban a rövid és hosszú vezeték 

mindig adott frekvenciával együtt értelmezhető. Pl. az 50 Hz –en rövidnek számító 100 km hosszú vezeték a 

13. harmonikusra nézve hosszú vezeték, mivel az első pólushely közelébe kerül a vezeték. 

(A villamos hálózatot távvezetékek, transzformátorok, generátorok, fázisjavító kondenzátorok, fogyasztók 

bonyolult összekapcsolódása képezi. A felharmonikus mérésponti impedancia ennek a bonyolult hálózatnak a 

Thévenin impedanciája a méréspontról mérve, különböző frekvenciákon.) 

A 5-21. ábra a vizsgált veszteségmentes távvezeték imittancia függvényének elvi frekvencia menetét ábrázoltuk, 

a pólusok és zérusok követésének szemléltetésére. 

 

5-21. ábra: a vizsgált távvezeték bemeneti FMI imittancia függvény elvi menete rövidrezárt és üresen 
járó végpont (R) esetén 

 

 

A hálózati rezonancia kialakulásának lehetősége, mint láttuk, az erősáramú hálózatokban alapvetően adott. 

Térjünk vissza a KÖF/KIF ellátás viszonyainak vizsgálatára. A 5-22. ábra egy szokásos ellátási séma látható, a 

kisfeszültségű fogyasztónál alapharmonikus meddőteljesítmény kompenzálással, ami változtatható kapacitású 

kondenzátorteleppel (népszerű elnevezéssel fázisjavítással) van megoldva. Ha a fogyasztó nemlineáris, akkor 

harmonikus áramot termel. A 5-23. ábra a harmonikus helyettesítő ábrát tüntettük fel. A fázisjavító 

kondenzátor telep kapacitása és a betáp pontról mért mögöttes hálózati induktivitás párhuzamos rezonanciába 

kerülhet olyan frekvencián, amelyen van harmonikus áram termelése a nemlineáris fogyasztónak. 
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5-22. ábra: hálózati rezonancia a kisfeszültségű fázisjavítás következtében.  
Szokásos ellátás egyvonalas rajza 

A 5-23. ábra hálózatának párhuzamos rezonancia frekvenciája: 

𝑓𝑝á𝑟ℎ ≈
1

2 ∙ 𝜋 ∙ √(𝐿𝑡𝑟 + 𝐿𝐻 + 𝐿𝑘) ∙ (𝐶𝑓𝑗 + 𝐶𝑘)

 

 

5-23. ábra: helyettesítő áramkör a 5-22. ábra hálózatára 

A betáplálási pontról mért mögöttes hálózati induktivitás számításakor vegyük csak a 10/0,4 kV-os 

transzformátor szórási induktivitását figyelembe, valamint hanyagoljuk el a kábel kapacitást is. Ekkor a 

párhuzamos rezonancia frekvencia: 

𝑓𝑝á𝑟ℎ ≈
1

2 ∙ 𝜋 ∙  𝐿𝑡𝑟 ∙ 𝐶𝑓𝑗

 

Behelyettesítve az összefüggésbe a transzformátor saját zárlati teljesítményét valamint a kondenzátor telep 

meddőteljesítményét, a párhuzamos rezonancia rendszámra egyszerű közelítő összefüggést kapunk: 

ℎ =  
𝑆𝑍

𝑄𝐶

 

ahol SZ a kondenzátor csatlakozási pont zárlati teljesítménye, QC a kondenzátor teljesítménye (azonos 

dimenzióban). 

Látjuk tehát, hogy a párhuzamos rezonancia következtében a hálózat felé folyó harmonikus áram (ha a 

harmonikus áram frekvenciája azonos a párhuzamos rezonancia frekvenciával) a jósági tényező szerese lesz a 

nemlineáris fogyasztó által keltett értéknek. Ismeretes, hogy a jósági tényező a transzformátorokra pl. az ötödik 

harmonikusra kb. 15, a hálózat felé záródó ötödik harmonikus áram, tehát jóval nagyobb lesz a ténylegesen 

termelt értéknél. További bajt okozhat, hogy a kondenzátor harmonikus árama is ugyanilyen mértékben 

megnő, mivel a párhuzamos rezonancia egyik rész eleme. Ez viszont a kondenzátor túlmelegedését, majd 

tönkremenetelét okozza. 
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Kapcsoljuk ki gondolatban a 5-23. ábra nemlineáris fogyasztóját, és a fogyasztó legyen lineáris, amit azonban 

meddőkompenzálni kell. A 10 kV-os hálózat megengedett harmonikus feszültségtorzulása pl. az 5. 

harmonikusra 6%. Helyezzük el a harmonikus forrást ennek megfelelően a 10 kV-os oldalra. A 10 kV-os oldal 

felől a 10/0,4 kV-os transzformátor szórási impedanciája és a fázisjavító kondenzátor soros rezonanciáns R-L-

C kört képez ugyanazon a frekvencián, ami a belül keletkezett harmonikusokra párhuzamos rezonancián 

jelentkezett. 

A soros rezonancia rendszáma tehát közelítőleg a ℎ = √
𝑆𝑍

𝑄𝐶
 képlettel számítható. 

A 5-19. ábra jelöléseit alkalmazva, a soros rezgőkör belső pontján (a kondenzátoron) a feszültség torzulás Q0-

szorosa lesz a rezgőkörre kívülről ráadott Uh feszültségnek. Ez azt jelenti, hogy a gyakorlati értékek mellett, 8-

12% feszültségtorzulás is felléphet egy lineáris fogyasztónál a kisfeszültségű gyűjtősínen, ha 

kondenzátorteleppel van fázisjavítása megoldva. 

Összefoglalva a fejezetben a harmonikusok hálózati terjedéséről mondottakat, megállapíthatjuk, hogy 

általános szabály nem mondható ki, minden esetben egyedi vizsgálatot kell végezni annak megállapítására, 

hogy kialakulhat-e rezonancia a hálózaton, ami teljes mértékben megváltoztatja a harmonikus terjedési 

viszonyokat. Láttuk, hogy a mérésponti és átviteli (transzfer) impedanciák ismerete nélkül a kérdésre csak 

méréssel adható válasz. 

Az impedancia vagy számítható (ekkor a hálózat kellően pontos modellezése szükséges a harmonikus 

tartományban), vagy célberendezéssel mérhető. 

A számítás nem kerülhető el, ha tervezési stádiumban kell meghatározni egy telepítendő nemlineáris 

berendezés hálózati visszahatását. A számítást nagy mértékben megkönnyíti a csatlakozási pontban az FMI 

ismerete. A mérésponti  impedancia mérést névleges feszültségen (élő) hálózaton kell végezni, mert a 

kikapcsolt hálózat harmonikus impedanciája jelentősen eltér az élő hálózatétól. Fentiekből látszik, hogy akár a 

számítógépi szimuláció, akár a mérés nagy felkészültséget igényel. 

 

A harmonikus áramok összegződése nem követ semmilyen szabályosságot. Ennek ellenére fogyasztói típusokra 

elég jó közelítő összefüggéseket lehet megadni, amelyek hálózati mérések statisztikus feldolgozásán alapulnak. 

Ennek illusztrálására egy jellegzetes kisfeszültségű fogyasztói csoportra adunk mérési 

eredményeket,amelyekből levonható következtetéseket is ismertetjük. 

A 5-24. ábra az információtechnológiai berendezések és kisebb teljesítményű berendezések tápegységeként 

elterjedten alkalmazott feszültséginverteres bemenetű kapcsolóüzemű tápegységek jellemző áram jelalakját és 

spektrumát ismertetjük. A 5-25. ábra- 5-27. ábra napjaink jellegzetes kisfeszültségű energiatakarékos 

fogyasztói áramainak időfüggvényét és spektrumát ismertetjük a tápfeszültséggel együtt mérve. A korábban 

mondottak alátámasztására az alapharmonikus, a harmadik és ötödik harmonikus áramok amplitúdóit és 

fázisait is megadjuk. Érdemes megfigyelni, hogy a harmadik harmonikusok fázisszögei milyen közel esnek 

egymáshoz különböző típusú fogyasztók esetén is, ugyanakkor az ötödik harmonikusnál már jelentős lehet az 

eltérés. Ezzel magyarázható az a tapasztalati tény, hogy KIF hálózatokon a kábelek nulla vezetőiben igen nagy 

a harmadik harmonikus áram, az ötödik harmonikus áramok viszonylag kiegyenlített negatív sorrendű 

rendszert alkotnak és a geometriai összegződés eredőt csökkentő hatása erősen érződik az aritmetikailag 

vártnál sokkal kisebb eredő harmonikus áramban. Végül a 5-28. ábra jellegzetes régi típusú háztartási 

fogyasztó áramalakját és spektrumát ismertetjük. Míg az előző fogyasztók alapharmonikus áramai kapacitívek, 

addig ez a fogyasztó erősen induktív, viszont áram torzítása alig több 10%-nál. 
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5-24. ábra: egyfázisú feszültséginverteres kapcsolás feszültség-áram időfüggvényei és áramának 
harmonikus spektruma 

 

5-25. ábra: 18W-os kompakt fénycső feszültség, áram időfüggvények és az áram spektruma. 
(I1=0,09 A, φ1=25º, I3=0,067 A, φ3=80º, I5=0,04 A, φ5=152º, THDI=0,097 A. Az alapharmonikus áram 

kapacitív, az áram THD százalékos értéke 100%-nál nagyobb.) 
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5-26. ábra: Színes televizió feszültség, áram időfüggvények és az áram spektruma. 
(I1=0,667 A, φ1=6.3º, I3=0,529 A, φ3=7,9º, I5=0,314 A, φ5=17,2º, THDI=0,655 A. Az alapharmonikus 

áram kapacitív, az áram THD százalékos értéke 100%-nál kicst kisebb.) 

 

5-27. ábra: Személyi számítógép feszültség, áram időfüggvények és az áram spektruma. 
(I1=0,45 A, φ1=14,4º, I3=0,38 A, φ3=20,5º, I5=0,27 A, φ5=35,6º, THDI=0,53 A. Az alapharmonikus áram 

kapacitív, az áram THD százalékos értéke 100%-nál nagyobb.) 

 

5-28. ábra: Háztartási fagyasztó feszültség, áram időfüggvények és az áram spektruma. 
(I1=0,88 A, φ1=-52º, I3=0,075 A, φ3=-110º, I5=0,055 A, φ5=74º, THDI=0,094 A. Az alapharmonikus áram 

induktív, az áram THD százalékos értéke 100%-nál jóval kisebb.) 

 

 

 

Az alábbi ábrákon a feszültségek és áramok csúcsértékeket jelölnek. 
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(A helyzet hasonló meddőáramlásokra is, ha a hálózat pl. tisztán induktív.) 
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A harmonikus teljesítmények nem lineárisan növekszenek: 

 

  



BMEVIVEMA01 – A VM témakörök összefoglalása Váltakozó áramú rendszerek 

44   

 
 

Teljesen megváltozik a kép, ha – valamely frekvencián – a feszültségtorzulást egy másik, 

dominánsabb fogyasztó alakítja ki: 
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Az előző fejezetekben megismerkedtünk a harmonikusok keletkezésével, terjedésével, mérésével, a 

harmonikus teljesítmény fogalommal, az okozott problémákkal, megengedhető értékükkel, majd a forrás 

behatárolással. Jelen fejezetben a hálózat felé folyó harmonikus áramok passzív eszközökkel történő 

csökkentését tárgyaljuk. 

A passzív harmonikus szűrés azt jelenti, hogy a nemlineáris fogyasztó által termelt harmonikus áramnak a 

hálózat felé záródó értékét passzív (tehát nem áramgenerátor jellegű) elemek célszerű kapcsolásával adott 

mértékben lecsökkentjük. 

 

Az ábra jelöléseivel írjuk fel a h rendszámú harmonikusra a szűrési tényezőt, amelynek definíciója: 

𝐾ℎ =
𝐼𝐻ℎ

𝐼𝑛ℎ

 

ahol Inh a nemlineáris fogyasztó által termelt, IHh a hálózat felé folyó h rendszámú harmonikus áram. 

 

5-29. ábra: passzív hangolt szűrő elhelyezése a hálózaton. Egyvonalas elvi helyettesítő ábra a h-adik 
harmonikusra 

A 5-29. ábra szűrőjét a hatásvázlatban a táphálózat harmonikus mérésponti impedanciájával párhuzamosan 

kapcsolva, a 5-30. ábra követhető, hogyan fejti ki feszültségtorzítást csökkentő hatását a hangolt szűrő. A szűrő 

impedanciája hangolási frekvenciáján kicsi (ideális veszteségmentes esetben nulla), ezért a harmonikus áram 

nagy része nem a hálózaton, hanem a szűrőn át záródik. Ennek következtében a feszültségtorzulás és a 

harmonikus áram által okozott hálózati veszteség jelentősen csökken. A hálózati paraméterek ismeretében a 

szűrési tényező tervezhető (lásd a szakirodalmat). 

A szűrési tényező a hálózat és a szűrő impedanciájával, illetve admittanciájával is kifejezhető. 

A nemlineáris fogyasztók egyidejűleg általában több harmonikus rendszámon termelnek harmonikus áramot, 

ezért több hangolt szűrőt kell alkalmazni, amelyek a megengedettnél nagyobb feszültségtorzulást okozó 

áramokat szűrik. A több szűrőből álló egységet harmonikus szűrő csoportnak nevezzük. 
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5-30. ábra: a 5-29. ábra ismertetett áramköri elrendezés szerinti harmonikus szűrés hatásvázlata. 
Veszteségmentes szűrő esetén a feszültségtorzulás nulla 

 

A szürőcsoport tervezésekor az alábbi feltételeket kell figyelembe venni: 

 A szűrendő nemlineáris fogyasztói csoport által igényelt alapharmonikus meddőteljesítmény 

 A szűrendő harmonikus frekvenciák 

 A szűrendő harmonikus áramok nagysága 

 A szűrési tényező, aminek az alábbi pesszimális feltételek mellett kell teljesülnie: 

o Szűrő elhangolódás (hőmérséklet változás hatására a kondenzátor kapacitása megváltozik) 

o Hálózati frekvencia ingadozása  

o Mögöttes hálózati impedancia változása 

 Nem karakterisztikus rendszámokon az áram kiemelés elkerülése 

 Technológia figyelembe vétele (a harmonikus áram változás sebessége, gyakorisága) 

A tervezés alapvetően két módszerrel történhet: 

 Hálózat analízissel 

 Hálózat szintézissel 

Akármelyik módszerrel történik a méretezés, a soros és párhuzamos rezgőkörök karakterisztikáinak ismerete 

szükséges hozzá, ez megtalálható a szakirodalomban. 

 

A zérus sorrendű áramok szűrésének elvét mutatja az 5-31. ábra. A zeg-zug kapcsolású sönt fojtó tekercs 

valamennyi zérus sorrendű harmonikusra nézve rövidzár, ezért szinte 100%-osan szűri a zérus sorrendű 

áramokat, ugyanakkor a pozitív/negatív sorrendű áramokra gyakorlatilag szakadás. Az alapharmonikus 

meddőkompenzálásban tehát nem vesz részt. Viszont csak passzív elemet tartalmaz, utólag bővíthető, az 

eredeti fojtóval párhuzamos kapcsolt újabb fojtóval. Hálózati rezonanciát nem okoz, kis veszteségű, 

alkalmazásával jelentősen csökkenthető a zérus sorrendű hálózati veszteség, ami, mint láttuk, a domináns a 

nem pozitív sorrendű alapharmonikus veszteség mellett. A 3. harmonikus a transzformátor delta tekercsén 

nem jut ki, az 5. harmonikusokat (feltételezve, hogy egyforma A és B fogyasztók okozzák) pedig szembefordítja 

egymással az ábrán látható transzformátor. 
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5-31. ábra: Zérus sorrendű áramok szűrése zeg-zug fojtóval. Ötödik harmonikus eredő áram 

csökkentése csillag/delta forgató transzformátorral 

 
UG = 231 Veff , RG = 4 Ω, Str = 10 kVA, Rtr = 0.002 pu, Ltr = 0.08 pu, Rm = 500 pu, Lm = 500 pu,  

Áttétel: 231:231 V, RDC = 40 Ω, CDC = 10 000 μF 

5-32. ábra: Ötödik harmonikus eredő áram csökkentése csillag/delta forgató transzformátorral – 

számítógépi szimuláció eredménye 

 

Az aktív harmonikus szűrés definíciója, hogy valamilyen berendezéssel előállítunk a szűrendő (csökkentendő) 

harmonikus árammal ellenfázisú, vele azonos frekvenciájú áramot, amely áramot összegzünk az eredeti 

árammal a fogyasztó kapcsainál, a hálózati csatlakozási pont előtt (a fogyasztói oldalon). Így a hálózat felé a 

csökkentett harmonikus áram folyik. Az aktív szűrő hálózatra csatlakozását a 5-33. ábra mutatja. 
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5-33. ábra: az aktív szűrő csatlakozása a hálózatra 

Az ábra alapján az aktív szűrő szűrési mechanizmusát is ábrázolhatjuk a passzív szűrés kapcsán már megismert 

hatásvázlaton (5-34. ábra). 

 

5-34. ábra: az aktív szűrő szűrési folyamatának hatásvázlata 

A 5-34. ábra alapján meghatározható az aktív és a passzív szűrés közötti különbség a hálózattal való 

kölcsönhatás szempontjából. Az aktív szűrő nem változtatja meg a hálózat frekvencia jelleggörbéjét, szemben 

a passzív szűrővel, amely, mint láttuk, minden két szűrt frekvencia között, beleértve a nulla frekvenciát is, 

létrehoz egy párhuzamos rezonanciát, tehát a nem karakterisztikus harmonikusokat kiemeli. Ugyanakkor 

viszont előfordul, hogy nagyobb rendszámon a fogyasztói hálózat maga képezi a párhuzamos rezonanciát. Ilyen 

esetben jelenleg még csak a csillapított szélessávú szűrő alkalmazása javasolható. 

Egyéb vonatkozásban a 5-2. táblázatban hasonlítottuk össze a két megoldást. 
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5-2. táblázat: a passzív és aktív szűrés összehasonlítása 

Folyamat Passzív szűrés Aktív szűrés 

Hálózati rezonancia 
A szűrt harmonikusok között és a legkisebb szűrt 

rendszám alatti frekvencián mindig van 
párhuzamos rezonancia 

Nem okoz 

Túlterhelés 
Nem akadályozható meg, csak körültekintő 

tervezéssel 
Nem lehetséges 

Kiválasztott rendszám 
szűrése 

Lehetséges, de csak, ha az a legkisebb szűrendő 
rendszám 

Lehetséges 

Nagyobb frekvenciákon 
szűrés 

Szélessávú szűrővel 
Egyelőre nem 

alkalmazzák, csak max. 
650Hz-ig 

Bővítés 
Lehetséges, de azonos frekvenciára hangolt 

szűrők párhuzamos üzeme nagy körültekintést 
igényel 

Lehetséges 

Alapharmonikus 
meddőkompenzálás 

Lehetséges, de csak lépcsőkben változtatható 
Lehetséges, folyamatosan 

szabályozható 

Karbantartás Nem igényel karbantartást 
Rendszeres karbantartást 

igényel 
veszteség Hatásfok 99-99.5% Hatásfok 96-97% 

rendelkezésre állás nagy változó 
Beruházási költség 5 1 

 

 

Az impulzusszélesség modulációs (ISZM) technika elterjedésével egyre nagyobb teljesítményű aktív szűrőket 

építenek. Ma már az aktív szűrő kereskedelmi termék, bár egyelőre még elég borsos áron. Ezért egyre jobban 

terjed a hibrid szűrési megoldás (passzív+aktív szűrés),amivel később még foglalkozunk. 

Az aktív szűrő blokkvázlatát a 5-35. ábra mutatja. 

 

5-35. ábra: az aktív szűrő blokkvázlata 

A blokkvázlat fő elemei a nemlineáris terhelés (1) a mérő, jelátalakító, fáziskorrigáló egység (2), a szabályozott 

áramgenerátor (3), a hálózati szűrő-csatoló egység (4), a szabályozó egység (5). Az áram mintavétel a hálózati 

áramból a szabályozási hiba csökkentését célozza. 

A terület még nem tekinthető teljesen kiforrottnak, folyamatosan jelennek meg publikációk egyre jobb 

szabályozási struktúrákról. A főáramkör feszültséginverteres ISZM, alapjában véve két módon valósítható meg. 

Az egyik megoldás a közvetett kapcsolású berendezés. Blokksémáját a 5-36. ábra mutatja. Az inverter 

veszteségeit a kisfeszültségű hálózatból fedezi. 
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5-36. ábra: közvetett kapcsolású aktív szűrő blokksémája 

A másik megoldás a közvetlen kapcsolású berendezés, amelyik elvileg nem igényel külön hálózati betáplálást, 

de az egyenköri kondenzátor feszültség tartását valamilyen eszközzel biztosítani kell, ha alapharmonikus 

meddőáram forrásként is akarjuk használni. Kapcsolását a 5-33. ábra mutatja. 

A szűrők hálózatra csatlakozásakor meg kell oldani az ISZM miatt jelentkező nagy frekvenciájú harmonikusok 

szűrését, ami valamilyen  passzív szűrési megoldást igényel. 

Az aktív szűrő főáramköre az ISZM vezérlésű híd kapcsolás, amit nulla vezető nélküli esetre a 5-37. ábra mutat. 

 

5-37. ábra: az aktív szűrő főáramköre 

A 5-38. ábra fázisonként külön vezérelhető, aszimmetrikus kisfeszültségű nemlineáris fogyasztó teljes 

kompenzálására alkalmas kapcsolás főáramkörének sematikus rajza látható. A 5-37. ábraés 5-38. ábra 

kapcsoló eleme lehet GTO, IGBT, IGCT, vagy IEGT. A kapcsoló elemek közös jellemzője, hogy kiolthatók, tehát 

nem áram nulla átmenetben olt ki magától, mint a tirisztor. Kapcsolási frekvenciájuk 5-25kHz közé esik, 

elemenként változó. A kapcsolási frekvencia miatti nagyfrekvenciás összetevő leválasztásáról gondoskodni kell. 

Erre szolgál az ábrán az Rsz, Csz szűrőkör. Az áramkört az angol szakirodalom DSTATCOM-nak nevezi. 
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5-38. ábra: aszimmetrikus nemlineáris terhelés kompenzálás főáramkör sematikus rajza 

Aktív szűrővel az ISZM technikának köszönhetően, ha a szabályozó kör kellően gyors, igen gyors válaszidőt 

lehet elérni A működés sebességére vonatkozóan példaképpen a 5-39. ábra egy meddőkompenzátorként 

működő aktív szűrő áramát lehet látni, amint az egyébként induktív terhelőáram megváltozását gyakorlatilag 

késleltetés nélkül kompenzálja. 

 

5-39. ábra: az aktív szűrő szabályozási sebességének szemléltetése 

 

Az aktív és passzív szűrés együttes alkalmazását nevezzük hibrid szűrésnek, amit a 5-40. ábra hatásvázlata 

szemléltet. 
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5-40. ábra: a hibrid szűrés hatásvázlata 

A hibrid szűrésnek számos előnye lehet. Alkalmazását és a konkrét megoldást elsősorban gazdasági, 

másodsorban műszaki szempontok befolyásolják.  

Általában a legnagyobb teljesítményt igénylő legkisebb rendszámú harmonikus szűrését passzív szűrővel 

oldják meg, amelyik szűrő egyúttal az alapharmonikus meddőkompenzálás nem változó részét is kompenzálja. 

A maradék alapharmonikus és harmonikus kompenzálása illetve szűrése már jóval kisebb teljesítményű aktív 

szűrőt igényel. Ha indokolt, akkor a nagy rendszámú harmonikusok csökkentésére szélessávú passzív szűrő 

alkalmazható, amelyik szintén részt vesz az alapharmonikus meddőkompenzálásban. 
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 Többletveszteség: Pver/Pv1 = 1 + THDI

2 

- Nullavezetőben: Pvn,3h= Rn I1
2 9(THD’I)2 , ahol

1

3

2 /' IITHD
nh

hI 


  

 Kábelek, vezetékek többletmelegedése 

- Megoldás:  

 harmonikus szűrés 

 visszaminősítés (keresztmetszet növelése) 

 Transzformátorok túlmelegedése 

- feszültségtorzulás miatt a vas 

- áramtorzulás miatt a tekercs 

- Megoldás mint fent 

 Védelmek hibás működése  

- (kisautomata “téves oldás”, diffvédelem bekapcsolási áramlökésre) 

 Szinkronizálásra érzékeny berendezéseknél hiba a nullátmenet bizonytalansága miatt 

 HKV berendezések zavarása 

 Fázisjavító kondenzátorok túlmelegedése 

 KÖF hálózat hibahelyi maradékáram növelése 

 Postai vonalak zúgászavara 

 Energiamérők pontatlansága 

- Hibás mérési algoritmus:  

- Torzítatlan feszültség és torzított áram esetén: S = Ueff Ieff = U1 Ieff = 
h

hIIU 22

11 , ekkor 

2

2

1 sin
1 ITHD

Q

Q


 

 

 

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

  

22 PSQ  effeff IUS 
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A vasúti felsővezetékek sok esetben az alábbi, egyszerűsített ábra alapján vannak kialakítva: 

 

 

 

Egy transzformátor csatlakozik a 120 kV-os (132 kV-os) vonali hálózatra. A transzformátor névleges 

feszültségei 126 kV és 27,5 kV, a vasúti vontatás névleges feszültsége 25 kV. A transzformátor szekunder 

oldalának egyik pontja földelt, a másik adja a felsővezeték betáplálását. 

 

 

Ezen a gyakorlaton megvizsgáljuk, hogy  

 mekkora a vasutat tápláló rendszer által a nagyfeszültségű hálózaton okozott aszimmetria mértéke 
o Definíció: a csatlakozási ponton a negatív és a pozitív sorrendű feszültség hányadosának %-os 

értéke. 𝐴2
% =

𝑈2

𝑈1
  

o Határértékek az MSZ IEC 61000-2-4 szabvány szerint: 
 bármely 10 perces időtartamra átlagosan: 2%-nál kisebbnek kell lennie 
 pillanatértékben: 4 %-nál kisebbnek kell lennie 

 mekkora a mozdony által okozott feszültségesés a tápszakaszon. 
A feszültségre megengedett határértékek: 

o Alsó határ (átmenetileg megengedett):  17500 V 
o Alsó határ (tartósan megengedett):   19000 V 
o Névleges érték:     25000 V 
o Felső határ (tartósan megengedett):   27500 V 
o Felső határ (átmenetileg megengedett):  29000 V 

 

 
A legnagyobb aszimmetrikus terhelést a legnagyobb villamos fogyasztó, a villamos vasút okozza.  

A villamos vontatást tekintve célszerű a fogyasztást az áramtartóként modellezni.  

Néhány, gyakori mozdonytípus adatai az alábbiakban láthatók. 
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A számítás során használt adatok: 

Hálózat Transzformátor Mozdony 
(V63) 

Un
H = 126 kV 

Sz
H = 

2400 MVA 
 
 

(Z1
H = Z2

H) 

Un
TR = 126/27,5 

kV 
Sn

TR = 16 MVA 
ε = 11,5% 

 
(Z1

TR = Z2
TR) 

Un
F = 25 kV 

Pn
F = 3575 kW 

cosϕ  = 0,707 
(induktív) 

(áramtartó) 
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Az adatok alapján az egyes elemek értéke: 

𝑋1
𝐻 =

(𝑈𝑛
𝐻)2

𝑆𝑧
𝐻

=
(126 𝑘𝑉)2

2400 𝑀𝑉𝐴
= 6,615 Ω 

 

𝑋1
𝑇𝑅,𝑁𝐹 =

𝜀

100

(𝑈𝑛
𝑇𝑅)2

𝑆𝑛
𝑇𝑅

=
11,5

100
∙
(126 𝑘𝑉)2

16 𝑀𝑉𝐴
= 114 Ω 

A transzformátor névleges árama a nagyfeszültségű oldalon: 

𝐼𝑛
𝑇𝑅,𝑁𝐹 =

𝑆𝑛
𝑇𝑅

𝑈𝑛
𝑇𝑅,𝑁𝐹 =

16000 𝑘𝑉𝐴

126 𝑘𝑉
= 127 𝐴 

Tartósan a vasúti hálózat legfeljebb ekkora tartós árammal terheli a 132 kV-os oldalt.  

A vasúti transzformátorokra vonatkozó előírás, hogy 5 percig a névleges áramuk háromszorosát, 15 percig a 

névleges áramuk kétszeresét elviseljék. Erre többek között azért van szükség, hogy a mozdonyok 

indulásakor fellépő nagy áramokat is biztonsággal elviseljék. A mozdonyok maximális gyorsítási teljesítménye 

kb. 1,3-szorosa a névleges teljesítményüknek. Ezért – mivel bármely 10 percben teljesíteni kell az 

aszimmetriára vonatkozó korlátot – a feltételt a transzformátor névleges áramának 

kétszeresénél vizsgáljuk. 

A transzformátor névleges árama a középfeszültségű oldalon: 

𝐼𝑛
𝑇𝑅,𝐾Ö𝐹 =

𝑆𝑛
𝑇𝑅

𝑈𝑛
𝑇𝑅,𝑁𝐹 =

16000 𝑘𝑉𝐴

27,5 𝑘𝑉
= 582 𝐴 

Feltételezzük, hogy összesen kétszer ekkora abszolút értékű áramot vesznek fel a mozdonyok, a rájuk jellemző 

teljesítménytényezővel. 

Legyen 𝑈𝑎
𝐻 szöge 0°, 𝑈𝑏

𝐻 szöge –120° és 𝑈𝑐
𝐻 szöge 120°. Ekkor a B-C vonal üresjárási feszültsége: 

𝑈 = 𝑈𝑏
𝐻 − 𝑈𝑐

𝐻 = 126𝒆−𝒋𝟗𝟎° 𝑘𝑉 

A mozdony teljesítménytényezője 0,707 (induktív), ami azt jelenti a mozdony felvett árama a mozdony 

feszültségéhez képest 𝜑 = 45° fokot késik. Ezt azonban a mozdony feszültségéhez kell nézni, aminek irányát 

az előbb határoztunk meg (-90°), vagyis a mozdony áramának szöge –135°-os lesz. 

Tehát a transzformátor középfeszültségű oldalán folyó áramról feltételezzük, hogy  

𝐼𝑇𝑅,𝐾Ö𝐹 = 𝟐 𝐼𝑛
𝑇𝑅,𝐾Ö𝐹(𝑐𝑜𝑠𝜑 − 𝑗 𝑠𝑖𝑛𝜑) 𝒆−𝒋𝟗𝟎° = 2 ∙ 582 𝐴 ∙ (−0,707 − 𝑗 0,707)

= −823 − 𝑗 823 𝐴 

Tehát a vizsgált esetben (névleges terhelés kétszerese) a transzformátor nagyfeszültségű oldalán folyó áram: 

𝐼𝑇𝑅,𝑁𝐹 = 𝐼𝑇𝑅,𝐾Ö𝐹 ∙
126

27,5
= −180 − 𝑗 180 𝐴 
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A jobb oldali ábrán a 120 kV-os oldalra redukáltuk a 25 kV-os hálózatot. Innen szuperpozícióval oldhatjuk meg 

a feladatot: 

1) Az áramforrás (fogyasztó) dezaktivizálásával szimmetrikus háromfázisú feszültséget kapunk. 

2) Ha az áramforrás aktív, akkor a hálózat: 

 

A mozdony árama a hálózat B és C fázisának impedanciáján feszültséget ejt. A bejelölt irányok esetén 

ezek értéke: 

 

𝑈𝑏
′ = −𝐼𝑇𝑅,𝑁𝐹𝑍𝑏

𝐻 = −(−180 − 𝑗 180 𝐴) ∙ 𝑗6,615Ω = −1188 + j1188 V 

𝑈𝑐
′ = 𝐼𝑇𝑅,𝑁𝐹𝑍𝑐

𝐻 = (−180 − 𝑗 180 𝐴) ∙ 𝑗6,615Ω = 1188 − j1188 V  

A két eredményt összeadva (szuperpozíció) megkapjuk a vontatási transzformátor csatlakozási pontján 

mérhető fázisfeszültségeket: 

𝑈𝑎 = 𝑈𝑎
𝐻 = 72,75 𝑘𝑉 

𝑈𝑏 = 𝑈𝑏
𝐻 + 𝑈𝑏

′ = −36,37 − 𝑗63 − 1,188 + 𝑗1,188 = (−37,56 − 𝑗61,8) 𝑘𝑉

= 72,33𝑒−𝑗121,3°𝑘𝑉 

𝑈𝑐 = 𝑈𝑐
𝐻 + 𝑈𝑐

′ = −36,37 + 𝑗63 + 1,188 − 𝑗1,188 = (−35,19 + 𝑗61,8) 𝑘𝑉 

= 71,13 𝑒𝑗119,7°𝑘𝑉 
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A vonali mennyiségek: 

𝑈𝑎𝑏 = 𝑈𝑎 − 𝑈𝑏 = 110,3𝑗61,8 𝑘𝑉 = 126,4 𝑒𝑗30,3° 𝑘𝑉 

𝑼𝒃𝒄 = 𝑼𝒃 − 𝑼𝒄 = −𝟐,𝟑𝟕 − 𝒋𝟏𝟐𝟑, 𝟔 𝒌𝑽 =  𝟏𝟐𝟑, 𝟔 𝒆−𝒋𝟗𝟏° 𝒌𝑽 

𝑈𝑐𝑎 = 𝑈𝑐 − 𝑈𝑎 = −107,9 + 𝑗61,8 𝑘𝑉 =  124,4 𝑒𝑗150,2° 𝑘𝑉 

 

A fázismennyiségeket átszámolva szimmetrikus összetevőkre, csak az abszolút értéküket feltüntetve: 

|𝑈1| = 72,06 𝑘𝑉 

|𝑈2| = 0,970 𝑘𝑉 

|𝑈0| = 0 𝑘𝑉 

 

Tehát a negatív sorrendű aszimmetria mértéke: 

|𝑈2|

|𝑈1|
=

0,970

72,06
= 1,35 % < 2 % 

 

 

 

Meg kell jegyezni, hogy a feladat megoldása során egy közelítést alkalmaztunk: A szuperpozíció egyes eredményeit összeadni 

csak úgy lehet, ha a modellben szereplő generátorokat egymáshoz képest szöghelyesen vettük fel.  

A mozdonyról tudjuk, hogy cosϕ -je 0,707 (induktív), vagyis árama 45°-ot késik a feszültségéhez képest. Azonban a mozdonyok 

áramát a táphálózaton feltételezett vonali feszültség -90°-os szögéhez képest 45°-kal késő szöggel vettük fel. Mivel azonban a 

mozdonyáram a 25 kV-os hálózaton feszültséget ejt, a mozdonyok helyén mért feszültség szöge kismértékben eltér a 

táphálózaton felvett -90°-tól. A szög eltérés pontos értékét csak egy iterációs számítási eljárás segítségével lehet megkapni. Az 

iteráció első lépését fent elvégeztük, s azt kaptuk, hogy a mozdonynál mérhető feszültség szöge –91° (az eredetileg felvett -90° -

hez képest ez mindössze 1° különbség). Több, különböző helyen haladó mozdony esetén pedig még összetettebb a kép. 
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Most nem tüntettük fel a felsővezeték és a transzformátor impedanciáit (hiszen áramgenerátornak tekintjük 

a fogyasztót, vagyis az a hálózatból konstans áramot vesz fel, a vasúti felsővezeték és tápvezeték 

impedanciájától függetlenül). Ha maradunk az áramtartó megközelítésnél, akkor egy olyan modellt kell 

létrehoznunk, amely eleget tesz a következő 

feltételeknek: 

𝐼𝑎 = 0 

𝐼𝑏 = −𝐼𝑐 = 𝐼 

 

A sorrendi összetevők ezeket figyelembe véve a 

következő módon alakulnak: 

𝐼0 =
1

3
(𝐼𝑎 + 𝐼𝑏 + 𝐼𝑐) = 0 + 𝐼 − 𝐼 = 0 

𝐼1 =
1

3
(𝐼𝑎 + 𝑎𝐼𝑏 + 𝑎2𝐼𝑐) =

1

3
(𝑎 − 𝑎2)𝐼 = 𝑗

√3

3
𝐼 = 𝑗

𝐼

√3
 

𝐼2 =
1

3
(𝐼𝑎 + 𝑎2𝐼𝑏 + 𝑎𝐼𝑐) =

1

3
(𝑎2 − 𝑎)𝐼 = −𝑗

√3

3
𝐼 = −𝑗

𝐼

√3
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Tehát a pozitív és negatív sorrendű modellt párhuzamosan kell kötnünk (mint 2F zárlat esetén), s a kettő 

közé be kell iktatni egy áramgenerátort a kiszámított árammal. 

 

Innen szintén szuperpozícióval oldjuk meg a feladatot, de fázisösszetevők helyett közvetlenül szimmetrikus 

összetevőket kaphatunk. 

 

Csak áramgenerátor esetén tehát: 

𝑈1𝑖 = 0 − 𝑗
𝐼

√3
𝑍1

𝐻 = −𝑗
𝐼𝑇𝑅,𝑁𝐹

√3
𝑍1

𝐻 = −
𝑗

√3
(−180 − 𝑗 180 𝐴) ∙ 𝑗 6,615 𝛺 = 

= −685,9 − 𝑗 685,9 𝑉 = 970 𝑒−𝑗135° 𝑉 

𝑈2𝑖 = 0 − 𝐼2𝑍2
𝐻 = 𝐼1𝑍2

𝐻 = 𝑗
𝐼

√3
𝑍2

𝐻 = −𝑈1𝑖 

Csak feszültségforrás (áramgenerátor helye szakadás): 

𝑈1𝑢 =
126

√3
𝑘𝑉 = 72,75 𝑘𝑉 

𝑈2𝑢 = 0 𝑘𝑉 

Szuperpozíció után: 

𝑈1 = 𝑈1𝑢 + 𝑈1𝑖 = 72,75 − 0,686 − 𝑗0,686 = 72,064 − 𝑗0,686 𝑘𝑉 → |𝑈1|

= 72,06 𝑘𝑉 

𝑈2 = 𝑈2𝑢 + 𝑈2𝑖 = 0,686𝑗 + 0,686 𝑘𝑉 → |𝑈2| = 0,970 𝑘𝑉 

(Az eredmény természetesen ugyanaz, mint amit a fázisvezető modellből kaptunk.) 

 

Megjegyzés: 

Az aszimmetria értékére jó közelítést kapunk, ha a fogyasztó teljesítményének és a táphálózat csatlakozási 

ponton mért zárlati teljesítményének arányát kiszámítjuk.  

Az A2 ≤ 2% feltételből így az következik, hogy az Svasút / Sz
H  ≤ 0,02, vagyis Svasút ≤ 2400 / 50 = 48 MVA. 

Mivel 2*16 = 32 MVA ≤ 48 MVA, ezért az aszimmetriára vonatkozó feltétel teljesül. 

(Pontosabban: 32 MVA / 2400 MVA = 1,33 %) 



BMEVIVEMA01 – A VM témakörök összefoglalása Váltakozó áramú rendszerek 

62   

 
 

 

 

 

 


