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Előszó
A tudomány izgalmas kaland. Ajtókat
nyitogatunk,

keressük

az

igazságot,

s

egyszerre ott van előttünk, mint mesebeli
kincs, a maga kézzelfogható, tündöklő
valóságában.
(Kosztolányi Dezső)

A villamos vasút éppúgy, mint a közlekedés bármely ága állandó versenyben van. Egyre
gyorsabb és gyorsabb mozdonyok vontatják a szerelvényeket, és egyre inkább „szennyezik” a
tápláló hálózatot. Az energiaellátás biztonsága (és a további fejlesztések lehetőségének)
érdekében elengedhetetlen ennek a szennyezésnek a csökkentése, megszüntetése. Ezen sorokkal
indítottam 2002-ben az első, részben a témához kötődő dolgozatomat Egy világsiker titkai:
Kandó Kálmán és a villamos vasúti vontatás címmel, amellyel harmadévesként a BME-GTK
2002. évi Tudományos Diákköri Konferenciájának Gazdaságpolitika – ipartörténet szekciójában
első díjat és MÁV-különdíjat nyertem. Ezt követően kerestem fel mostani témavezetőmet, Dr.
Dán Andrást azzal az elhatározással, hogy szakirányra kerülésem után a villamos vontatás
minőségi kérdéseivel szeretnék foglalkozni. Egy újabb TDK dolgozat, a diplomatervem, számos
konferencia- és folyóirat cikk után a munka egy mérföldköve ez a doktori értekezés, amelyben a
villamos vasút hálózati visszahatásának modellezését szeretném ismertetni azon újszerű
eljárásokkal, amelyeket konzulensemmel egyetértésben fejlesztettem.
Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni Dr. Dán Andrásnak, aki ötleteivel elindította, majd
folyamatosan

gazdagította

kutatásomat,

végig

kritikus

szemmel

kísérte

munkámat,

észrevételezte cikkeimet, tanácsaival fejlesztette stílusomat és előadásmódomat.
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Előszó
Köszönettel tartozom Balogh Attilának, a BME Automatizálási és Alkalmazott Informatikai
Tanszék tanársegédének az aktív szűrő modell vezérlési programjának kidolgozásában nyújtott
segítségéért, Dr. Németh Józsefnek, a BME Pénzügyek Tanszék c. egyetemi tanárának a kezdeti
gondolatokért, Dr. Csiba Józsefnek, Tanczer Györgynek és Sullay Jánosnak a szakmai
támogatásért, valamint cégüknek, a MÁV ZRt-nek a kutatás kezdete óta és a doktoranduszi évek
alatt is folyamatosan nyújtott ösztöndíjért. Szintén hálás vagyok az MVM ZRt-nek és az E.On
Hungária

ZRt-nek

a

Pro

Progressio

Alapítvánnyal

közösen

meghirdetett

évenkénti

ösztöndíjakért, az Energetikus-képzést Támogató Alapítványnak a kutatási, a Magyar
Mérnökakadémiának a konferenciaút költség támogatásért.
Végül, de nem utolsósorban szeretném megköszönni a hátország, azaz a barátaim és a családom
támogatását, különösképpen a Feleségemét, aki az átdolgozott nappalok, esték és éjszakák alatt
is erőt adott a szeretetével és bátorításával, valamint Édesapámnak, aki az elmúlt években hétről
hétre a mű haladása után érdeklődve sarkallt a munka folytatására.
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Alulírott Kiss Péter kijelentem, hogy ezt a doktori értekezést magam készítettem és abban csak a
megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, amelyet szó szerint, vagy azonos
tartalomban, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával
megjelöltem.
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Összefoglalás

Összefoglalás
A nagyvasúti villamos vontatás táplálási jellemzői Magyarországon: 25 kV, 50 Hz, egy fázis. Az
alállomások közvetlenül a 120 kV-os főelosztó hálózat vonali feszültségére kapcsolódnak. A
vezéreletlen, majd vezérelt egyenirányítóval felszerelt járművek elterjedése óta igen nagy
mértékű a vasúti hálózat harmonikus torzítása, amelynek csökkentésére alkalmazható a
felharmonikus szűrés. Kutatásom a kisfrekvenciás vezetett zavarok terjedését és felharmonikusszűrésének különböző lehetőségeit vizsgálja a vasúti hálózaton.
A disszertáció első négy fejezete a hálózati visszahatás problémáját tárja fel, továbbá a
későbbiekben alkalmazandó modell egységek leképezésének menetét ismerteti, az 5, 6. és 7.
fejezet pedig az új eredmények és a hozzájuk kapcsolódó tézisek ismertetésével foglalkozik.
A vasút harmonikus visszahatásának leképezésére több modellezési technika is felhasználható:


Lehetőség nyílik tisztán frekvencia-tartományban modellezni. Ez kézenfekvőnek
tűnhet, hiszen a hálózat elemei mind a frekvencia-tartományban adottak.



Számíthatjuk

a

hálózatot

tisztán

időtartományban.

A

mozdony

leképezése

szempontjából teljesen tökéletes megoldás, azonban igen nehézkessé válik a mögöttes
hálózat frekvenciafüggő impedanciájának leképezése.


Az általam kifejlesztett ún. kéttartományos szimuláció a két megoldást ötvözi,
megalkotása során egy iterációs eljárást dolgoztam ki, amelyben a mögöttes hálózat, a
tápszakasz hálózata és az esetlegesen kapcsolódó passzív szűrő a frekvencia-, míg a
mozdony és az aktív felharmonikus szűrő az időtartományban számítandó.

Az első tézis a kéttartományos szimuláció kidolgozását ismerteti.
A második tézis a csatlakozó nagyfeszültségű hálózat új, polinomiális és trigonometrikus
függvényeken alapuló frekvenciafüggő Thèvenin-impedanciás helyettesítését tárgyalja. Jelen
eljárás során a frekvencia-függő komplex impedancia függvényt valós és képzetes részre bontva
polinom és trigonometrikus függvények összegével matematikai módszerekkel közelítem, a
módszer lényegesen pontosabb az egyszerű, konstans R-L lezáráshoz képest.
A

harmadik

tézis a kéttartományos szimuláció alkalmazhatóságát mutatja be a

felharmonikus csökkentési technológiák vizsgálata során. Az eljárás tetszőleges hálózati és
mozdony konfiguráció mellett, széles körűen alkalmazható a 25 kV-os vasúti hálózatok jellemző
üzemi körülményeinek modellezésére, így hasznos eszköz a tervezés során a műszaki-gazdasági
szempontokat

is

figyelembe

vevő

komplex

szűrési

és

meddőkompenzálási

módszer

megtalálásához és méretezéséhez. A kéttartományos szimuláció alkalmas mind a passzív, az
aktív illetve az ötvözve kialakuló hibrid szűrési lehetőségek vizsgálatára.
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Summary

Summary
The main parameters of the Hungarian high power electric traction system are: 25 kV, 50 Hz,
single phase. The transformers are connected direct to the high voltage supply network at
120 kV line-to-line voltage. After the spreading of locomotives equipped with DC traction
motors and rectifier units the disturbance originating from railway traction systems has
increased. Harmonic filters are used to limit the harmonic currents flowing into the upstream
network. My research is dealing with the modelling of network current resonance and the
harmonic voltage distortion caused by the high power electric traction.
In the first four chapters of the dissertation the detailed introduction of the problem of
harmonic penetration and the applied models are presented, in the 5th, 6th and 7th the novel
results and the theses are reported.
To determine the harmonic penetration of the high power railway networks, it is possible to
investigate more kind of models:


The easiest way is modelling in the frequency domain. It’s obvious to use because the
parameters of the network elements are known in the frequency domain.



It is possible to compose a sophisticated model working in the time domain. The
parameters of the locomotive can be calculated without any difficulties in time domain,
but the elements of the network are known in the frequency domain as results of site
measurements.



My goal is the combination of the two domains, performing the so called double domain
simulation method: the time domain calculations have been reduced to the locomotive,
and the whole network is calculated in the frequency domain.

The first thesis deals with the development of the double domain simulation method.
The second thesis introduces a novel approximation method for representing the high
voltage upstream network. In this case the frequency dependent Thèvenin impedance is
separated to its real and imaginary parts as R and X. The independent R and X values are
approximated with the combination of polynomial and trigonometrical functions in function of
the frequency. This analytical method results a more accurate simulation regarding to the widely
used constant R-L representation.
The third thesis describes the application possibilities of double domain simulation for
representing harmonic filtering technologies. The double domain simulation method will help to
select the most advantageous solution, regarding the composition of reactive power
compensation, active, passive and hybrid filtering.
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1 Bevezetés

1 Bevezetés
A nagyvasúti villamos vontatás táplálási jellemzői Magyarországon: 25 kV, 50 Hz, egy fázis. Az
alállomások közvetlenül a 120 kV-os főelosztó hálózat vonali feszültségére kapcsolódnak. A
vezéreletlen, majd vezérelt egyenirányítóval felszerelt járművek elterjedése óta igen nagy
mértékű a vasúti hálózat harmonikus torzítása, amelynek csökkentésére alkalmazható a
felharmonikus szűrés. Kutatásom a kisfrekvenciás vezetett zavarok terjedését és felharmonikusszűrésének különböző lehetőségeit vizsgálja a vasúti hálózaton. A vizsgálathoz kifejlesztettem
egy a frekvencia- és időtartományt együttesen alkalmazó számítógépes szimulációs eljárást.
Noha a feszültség minősége, azon belül a hálózati visszahatás témája világszerte sok kutató
csoportot foglalkoztat, vasúti alkalmazással egyelőre kevés helyen találkozni. Ennek oka az, hogy
a vasúti villamos hálózatok felépítése nem egységes. (1-1. ábra) A közcélú hálózattal azonos
frekvenciájú

rendszer

alkalmazásának

úttörője

Magyarország,
teszteket

ahol

az

1923-ban

első
Kandó

Kálmán végezte; a világelső ezen
rendszerrel

villamosított

vasútvonal

a

Budapest-

Hegyeshalom közötti, amelynek
munkálatai
készültek

teljesen
el,

első

1934-re
szakaszát

Budapest és Komárom között
1932.

szeptember

12-én

helyezték üzembe. Igaz, hogy
egyre több országban ismerték és
ismerik
feszültségű

fel

az

vontatási

50 Hz-es
hálózat

1-1. ábra: Vasútvillamosítási rendszerek Európában [2]

jelentőségét, azonban az 1930-as évekre sok országban már túl voltak az első lépéseken, az
áttérés pedig hatalmas többletköltséggel járt volna, így Európa fejlettebb, nyugati felében
elsősorban egyenáramú hálózatokat alakítottak ki. Kivétel Svájc, Németország és Ausztria
hármasa, valamint Norvégia és Svédország, ahol szintén váltakozó áramú, ám

⁄ Hz-es

hálózatot használnak (Ausztriában, Németországban és Svájcban 1995. óta 16,7 Hz a frekvencia).
Kirívó példa Svájc esete, ahol 1934-re már a vasútvonalak több, mint 60%-ának villamosításával
végeztek (és 1960-ra elérték a mai 99,6%-os állapotot). Kandó Kálmán rendszere végül úgy
tűnik, mégis meghódítja a világot. Ma már egyértelműen ezt tartják követendőnek az újabb
villamosítási projekteknél. Teszik ezt azért is, mert a vontatási sebesség egyenáramú hálózatok
esetén a nagy áramok miatt nem növelhető, így a nagysebességű vonalak az egyenáramú
1
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hálózatú országokban is 50 Hz-es rendszerrel épülnek világszerte. A jelenlegi helyzet még egy
igen tarka képet mutat. Az országhatárokon sok esetben rendszerhatárt is találunk. [1], [2]
Az IEEE mérnök szervezet ezen területhez tartozó legrangosabb konferenciáinak (az ICHQP,
régebben ICHPS sorozat) cikkeit áttekintve nagyon kevés olyannal találkozni, amely a vasút
hálózati

visszahatásának

modellezésével

foglalkozik.

A

disszertációmban

tárgyalt

áramkiemelési, és az ebből is adódó hálózati visszahatási probléma a váltakozó áramú vasúti
hálózatok sajátossága. A szervezetben leginkább aktív országoknál nem találkozunk 50 Hz-es
vasúti hálózattal. Az Egyesült Államokban a villamos vasúti szállítás elenyésző jelentőségű, a
nyugat-európai országokban és Japánban alapvetően nem 50 Hz-es rendszerekkel találkozunk,
így az utóbbi 20…30 év konferencia kiadványaiban alapvetően magyar, olasz és brit vonatkozású
írásokkal találkozni.
A vasút harmonikus visszahatásának leképezésére több modellezési technika is felhasználható:


Lehetőség nyílik tisztán frekvencia-tartományban modellezni. Ez kézenfekvőnek
tűnhet, hiszen a hálózat elemei mind a frekvencia-tartományban adottak, ekkor a
mozdonyt –, amelyet a korábbi irodalmak alapján áramgenerátorral helyettesíthetünk –
egy előre meghatározott vagy kimért áramspektrummal vesszük figyelembe.



Számíthatjuk

a

hálózatot

tisztán

időtartományban.

A

mozdony

leképezése

szempontjából teljesen tökéletes megoldás, azonban igen nehézkessé válik a mögöttes
hálózat frekvencia függő impedanciájának polinom függvénnyel fel nem írható része,
amelyet egy legalább 5-5 pólus-zérus párral rendelkező R-L-C kombinációkkal
leképezett időfüggvénnyel tudnánk közelíteni, ami igen megnehezítené, lassítaná a
számítást, amelynek pontossága így is kétséges.


Az általam kifejlesztett ún. kéttartományos szimuláció (double domain simulation) a
két megoldást ötvözi, megalkotása során egy iterációs eljárást dolgoztam ki, amelyben a
mögöttes hálózat, a tápszakasz hálózata és az esetlegesen kapcsolódó passzív szűrő a
frekvencia-, míg a mozdony és az aktív felharmonikus szűrő az időtartományban
számítandó.

Az első tézis a kéttartományos szimuláció kidolgozását ismerteti.
Az eredményeket egy iterációs algoritmus futtatása után kapjuk, amely a frekvencia- és
időtartomány között konvertálja a feszültség- és áramfüggvényeket. A kéttartományos
szimuláció alkalmazása javasolt a rezonancia frekvencia környékén, ahol különösen számít a
hálózat visszahatása a nemlineáris fogyasztó harmonikus áramtermelésére. Eredményei
lényegesen pontosabbak, mint egyszerű áramgenerátoros esetben, amikor előzetesen mért
áramspektrummal vesszük figyelembe a mozdonyt. Az eljárás segítségével 1…2%-os pontosság
akár 3…5 iterációs lépéssel elérhető. Ezen új módszer segítségével bemutatható, hogy egy
frekvenciafüggő, nem végtelen hálózathoz (vasúti tápszakaszhoz) kapcsolódó, nemlineáris
2
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fogyasztó (mozdony) hálózati áramának spektruma nemcsak a fogyasztó belső impedanciaviszonyaitól,

hanem

a

hálózatra

kapcsolódás

helyén

a

frekvenciafüggő

mérésponti

impedanciától is függ.
A második tézis a csatlakozó nagyfeszültségű hálózat új, polinomiális és trigonometrikus
függvényeken alapuló frekvenciafüggő Thèvenin-impedanciás helyettesítését tárgyalja.
A mögöttes hálózat polinom-függvény közelítése lényegesen pontosabb az egyszerű, konstans RL lezáráshoz képest. A kapcsolódó nagyfeszültségű hálózatot annak csatlakozási pontján mért
felharmonikus

mérésponti

impedancia

helygörbével

tudjuk

közelíteni,

ami

jelentős

frekvenciafüggést mutat. Jelen eljárás során a frekvencia-függő komplex impedancia függvényt
valós és képzetes részre bontva polinom és trigonometrikus függvények összegével matematikai
módszerekkel közelítem. A számítási eredmények alapján elmondható, hogy az új számítás
főként a rezonancia-frekvencián és a környező harmonikusokon számottevően javítja a modell
pontosságát.
A

harmadik

tézis a kéttartományos szimuláció alkalmazhatóságát mutatja be a

felharmonikus csökkentési technológiák vizsgálata során.
Az eljárás tetszőleges hálózati és mozdony konfiguráció mellett, széles körűen alkalmazható a
25 kV-os vasúti hálózatok jellemző üzemi körülményeinek modellezésére, így hasznos eszköz a
tervezés során a műszaki-gazdasági szempontokat is figyelembe vevő komplex szűrési és
meddőkompenzálási módszer megtalálásához és méretezéséhez. A kéttartományos szimuláció
alkalmas mind a passzív, az aktív illetve az ötvözve kialakuló hibrid szűrési lehetőségek
vizsgálatára.

1.1 A disszertációban alkalmazott rövidítések
1F2U2Ü

egyfázisú kétutas kétütemű

AC

váltakozó áram (alternating current)
az aktív szűrő inverter állandója
az aktív szűrő PI szabályozó arányos erősítési tényezője

ATP

Alternative Transients Program
a polinom részfüggvény szorzótényezők vektora
az alállomási transzformátor ellenállásának kitevő paramétere
a hangolt szűrők kapacitása
a Fourier-sor egyenkomponensének amplitúdója
3
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a mozdonyi egyenirányító félvezetőivel párhuzamos R-C tagok kapacitása
a Fourier-sor . harmonikusának amplitúdója
a trigonometrikus részfüggvény szorzótényezője
a szélessávú szűrő kapacitása
DC

egyenáram (direct current)

DFT

diszkrét Fourier-transzformáció (discrete Fourier transform)
áram egyedi harmonikus torzítási tényező a h. rendszámra
feszültség egyedi harmonikus torzítási tényező a h. rendszámra
a trigonometrikus részfüggvény szorzótényezője

EMTP

Electromagnetic Transient Program
alapfrekvencia, értéke a magyar erősáramú hálózatban
a h. felharmonikus frekvencia

FMI

felharmonikus mérésponti impedancia
rezonancia frekvencia

GTO

gate turn-off thyristor
a felharmonikus rendszáma (értéke mindig egész szám)

IGBT

insulated-gate bipolar transistor
az aktív szűrő injektált árama
az alállomási áram spektrum . komponense
az aktív szűrő harmonikus áram-referenciája

( )

a j. csomópontba injektált áram
mozdonyáram
a 2. mozdony árama (a 24. km-nél)
a mozdony áram spektrumának . komponense
4
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a pszofometrikus áram
a szűrendő áram (a szűrő áram alapjele)
a szűrőáram
ISZM

impulzusszélesség-modulált
az áram a x. km-nél az alállomás felé (x értéke 0, 10, 20, 24 és 30 lehet)
az áram a x. km-nél a fázishatár felé (x értéke 0, 10, 20 és 24 lehet)
dimenzió nélküli tapasztalati tényező a motor számításoknál
a h. felharmonikus körfrekvencia
a mögöttes hálózat virtuális induktivitása
a mozdonyi soros fojtótekercs induktivitása
a szélessávú szűrő induktivitása
a mozdonyi transzformátor induktivitása
az x. harmonikusra hangolt szűrő induktivitása (x értéke 4, 5 és 7 lehet)
a rezonancia frekvenciához viszonyított relatív frekvencia (értéke tört is lehet)

NAF

nagyfeszültség
póluspárszám

PCVP

Pocket Calculator Varies Parameters
a pszofometrikus súlytényező értéke

Pol

frekvenciánál

polinom részfüggvény
tekercsjósági tényező

Qb

az a meddő teljesítmény, ami után büntetést kell fizetni az alállomásnál
alállomási transzformátor ellenállásának állandó tagja
a motor armatúra ellenállás
a mozdonyi egyenirányító félvezetőivel párhuzamos R-C tagok ellenállása
5
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a mozdonyi soros fojtótekercs induktivitása
a mozdony fűtési ellenállása
az alállomási transzformátor ellenállásának frekvenciafüggő (járulékos) tagja
egy oszlopnyi dióda/tirisztor soros vesztesége a mozdonyi egyenirányítónál
egy hídágnyi dióda/tirisztor eredő ellenállása
a mozdonyi egyenirányítónál: dióda/tirisztor soros ellenállás, a motornál:
segédpólus ellenállás
a motor soros gerjesztésének ellenállása
a szélessávú szűrő párhuzamos ellenállása
a mozdonyi transzformátor ellenállása
a relatív elhangolódás
a mozdony fűtési teljesítménye
áram teljes harmonikus torzítási tényező (total harmonic distortion factor)
feszültség teljes harmonikus torzítási tényező (total harmonic distortion factor)
az aktív szűrő PI szabályozó integrálási ideje
az aktív szűrő visszacsatolt rendszer időállandója
az aktív szűrő csatoló tekercsének időállandója
Trigi

i. trigonometrikus részfüggvény

U120kV

feszültség az alállomási transzformátor 120 kV-os oldalán
a motor pólusfeszültsége

( )
̂

a j. csomópont feszültsége
a névleges feszültség csúcsértéke
a névleges feszültség effektív értéke
pszofometrikus feszültség
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a mozdonyi egyenirányító diódánkénti feszültségesése
az aktív szűrő csatoló tekercsének feszültsége
az aktív szűrő átalakító feszültsége
az aktív szűrő hálózati feszültsége
az i. ablak alsó határa
az i. ablak felső határa
az ablakozó függvény
a . rendszámú felharmonikus feszültség vagy áram
a h. rendszámú reaktancia, ami az induktív és kapacitív reaktanciák összege,
a hangolt szűrők kondenzátor reaktanciája
a zárt szabályozási hurok átviteli függvénye
a h. rendszámú mérésponti impedancia
( )

a h. harmonikus mérésponti impedanciája a j. csomópontban
a soros rezgőkör impedanciája
a szélessávú passzív szűrő impedanciája
a Fourier-sor . harmonikusának fázisszöge
a trigonometrikus részfüggvény fázisszögeinek vektora
rezonancia körfrekvencia
az x. harmonikusra hangolt szűrők rezonancia körfrekvenciája (x értéke 3, 5 és 7
lehet)
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2 A hálózati visszahatás problémája
A szolgáltatott villamos energia elvárt minőségét illetően az elmúlt években igen komoly
követelményeket támasztottak. [3] Ezek közül az egyik a feszültség jelalakjára, mint jellemzőre
vonatkozik. A tisztán szinuszos alapharmonikus jelalakot a szolgáltató csak akkor tudja a
fogyasztók felé biztosítani, ha minden kapcsolódó fogyasztója csak alapharmonikus áramot vesz
fel. A gyakorlatban a nemlineáris fogyasztók felharmonikus áramokkal szennyezik a hálózatot,
mintegy virtuális harmonikus áramgenerátorként jelennek meg a hálózati csatlakozási
pontjukban. [3]
Az elektromágneses összeférhetőség (EMC) biztosítása azt jelenti, hogy az egyes berendezések
elektromágneses zavarkibocsátását úgy kell korlátozni, hogy eredőjük ne zavarja az erre
érzékeny berendezések rendeltetésszerű működését. [3]
A nemszinuszos, periodikus terhelő áramú nemlineáris fogyasztók közé sorolhatók a félvezető
kapcsolásokkal ellátottak, így mozdonyai révén a villamos vasút is. A periodikusságból adódóan
ezen fogyasztók áramai és feszültségei vonalas spektrumúak, ezért Fourier-sorba fejthetők, a
felharmonikus frekvenciák az alapharmonikus egész számú többszörösei. [4]

|

(2-1)

,

ahol
alapfrekvencia, értéke a magyar erősáramú hálózatban

,

a felharmonikus rendszáma,
a . rendszámú felharmonikus feszültség vagy áram.
Általános esetben végtelen számú szinuszos és koszinuszos tag összegével adható meg egy
periodikus időfüggvény: [3]

(2-2) ( )

∑

(

(

)

(

))

∑

(

(

)),

ahol
, azaz a körfrekvencia,
az egyenkomponens amplitúdója,
a . harmonikus amplitúdója,
a . harmonikus fázisszöge,
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h

a harmonikus rendszáma.

2.1 Hálózati visszahatás
A felharmonikus áramok a hálózatban szétterjedve számos problémát okozhatnak: [3], [4]


rezonancia

következtében

egyes

csomópontokban

ill.

ágakban

állandósult

túlfeszültséget, ill. áram-túligénybevételt,


többletveszteséget, túlterhelődést a hálózat soros ás sönt elemein,



zúgászavart a telekommunikációs hálózatban,



zavarást a körvezérlő rendszerekben,



hibás védelmi működést,



félvezető vezérlések hibás működését.

Az áram, illetve a feszültség jelalak torzulásának mértékét többféleképpen definiálhatjuk. [3] A
legelterjedtebb az egy adott felharmonikusra jellemző ún. egyedi harmonikus torzítás

(2-3)

,

és eredőben az egész spektrumra jellemző ún. teljes harmonikus torzítás

√∑

(2-4)

,

illetve százalékos értékben
√∑

(2-5)
használata, ahol

a . rendszámú felharmonikus feszültség vagy áram csúcsértéke,
az alapharmonikus feszültség vagy áram csúcsértéke.
Az injektált felharmonikus áramkomponensek ezután feszültséget ejtenek a hálózat elemein, így
a torzítás továbbterjed a hálózaton. A háromfázisú rendszerben a harmonikusok is háromfázisú
mennyiségek, csak a rendszámnak megfelelő frekvenciával. Ugyanúgy ábrázolhatók a forgó
koordináta-rendszerben, mint az alapharmonikus fazorok és a fáziskövetési sorrend a
forgásirányban meghatározza a harmonikus szimmetrikus összetevőket. Általánosítva a
harmonikusok pozitív, negatív és zérus sorrendű követési sorrendje rendszám szerint a
következő: [3]


zérus sorrendű harmonikusok:

,
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pozitív sorrendű harmonikusok:

,



negatív sorrendű harmonikusok:

,

ahol h a harmonikus rendszáma és

.

2.1.1 AC/DC átalakítók hálózati visszahatása
Az 50 Hz-es rendszerű vasúti hálózaton a nemlineáris fogyasztók túlnyomóan egyenirányítók.
Mivel a vasúti hálózat egyfázisú, az egyenirányítók is egyfázisúak. A továbbiakban az egyfázisú
konverterek alaptípusát ismertetem.
Egyfázisú táplálás esetén (a vasúti hálózat egyfázisú, lásd: 3. fejezet) a legelterjedtebb kapcsolás
az 1F2U2Ü (egyfázisú, kétutas, kétütemű), azaz az egyfázisú hídkapcsolás, amelyet egy német
fizikus után Grätz-kapcsolás néven ismerünk. Ennek legegyszerűbb esete a 2-1. ábra által
ismertet diódás hídkapcsolás. [5], [6]

2-1. ábra: Az áramirányítós egyfázisú híd kapcsolás feszültségei és áramai

Ez az ún. hálózati kommutációs eset, jelen esetben a diódák a feszültség nullátmeneténél
kommutálnak. Amennyiben a diódákat tirisztorokkal, vagy más, vezérelhető félvezetőkkel
cseréljük fel, akkor jutunk a vezérelt hídkapcsolásokhoz. A következő vezérlési módokból
választhatunk: [5], [6]


vezéreletlen: mindkét hídágban diódák vannak,



félig vezérelt: az egyik hídágban tirisztorok, a másikban diódák vannak, ez lehet



o

szimmetrikus elrendezésű, vagy

o

aszimmetrikus elrendezésű,

teljesen vezérelt: mind a négy félvezető tirisztor, ez lehet
o

szimmetrikusan vezérelt, vagy

o

aszimmetrikusan vezérelt.
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Amennyiben pusztán a hídkapcsolás állna rendelkezésre, akkor egy lüktető egyenfeszültséget
illetve egyenáramot kapnánk eredményül. Az áram illetve a feszültség simítása fojtótekerccsel
illetve kondenzátorral történhet: [5], [6]


Fojtótekercs alkalmazása: A tekercs korlátozza a rajta átfolyó áram pillanatnyi
változását, így minél nagyobb induktivitású tekercset kötünk az egyenirányító kapcsára
a fogyasztóval sorba, annál simább egyenköri áramot kapunk eredményül. Ez az ún.
áramirányítós vagy áraminverteres kapcsolás.



Kondenzátor alkalmazása: Az egyenirányító kapcsai közé a fogyasztóval párhuzamosan
kötött kondenzátor az egyenköri feszültséget simítja. Minél nagyobb a kapacitás, annál
kisebb lesz az egyenfeszültség hullámossága. Ez az ún. feszültséginverteres kapcsolás.

A MÁV és GYSEV kötelékében szolgáló egyenáramú motorral szerelt mozdonyok mind
áramirányítós kapcsolást alkalmaznak, éppen ezért a 2-1. ábra is ezt ismerteti részletesen. A V43
típusúak hídja vezéreletlen, a V63 és V46 típusú mozdonyoké pedig félig vezérlelt.

2.1.2 Az impulzusszélesség-modulált vezérlés
A modern teljesítményelektronika impulzusszélesség-modulált (ISZM) vezérlésű invertereket
alkalmaz, amelyekben a vezérelhető félvezetők GTO-k, vagy IGBT-k, az alapkapcsolás továbbra
is a Grätz-kapcsolás. Az ISZM lényege abban áll, hogy a tirisztorokkal ellentétben az IGBT
félvezető egy hálózati perióduson belül akár többszázszor is be- és kikapcsolható. A többszöri kiés bekapcsolással és a kitöltési tényező változtatásával a váltakozó áramú oldalon közel
szinuszos áramfelvétel valósítható meg.
Az ISZM vezérlésű inverterek jellemző harmonikus frekvenciái a hídkapcsolásra jellemző
frekvenciákon kívül a kapcsolási frekvencia kétszerese körüli páratlan harmonikusok, a
kétszeres értéktől távolodva csökkenő amplitúdóval. GTO-k alkalmazása esetén 600…850 Hz,
míg IGBT-k esetében jellemzően kHz-es, tíz kHz-es nagyságrendű. A kapcsolási frekvencia jól
szűrhető passzív szűréssel, a kisebb frekvenciájú összetevők pedig az inverter megfelelő
vezérlésével.
A korszerű ISZM-vezérelt invertereket szűrővel és szoftveres szinuszosító fokozattal is el szokták
látni annak érdekében, hogy a szabvány által megengedett áramtorzítást ne lépjék túl.

2.2 Zúgászavar hatás
A nagyfeszültségű vezetékek a közelükben haladó távközlő vonalakat a következő módokon
befolyásolhatják: [4]


kapacitív csatolás: a vezeték feszültsége töltőáramot injektál,



induktív csatolás: az átfolyó áram hosszanti elektromotoros erőt indukál.
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Nagy indukáló hatást a feszültség és az áram zérus sorrendű összetevője okoz. A háromfázisú
rendszerek feszültsége és árama normál üzemi körülmények esetén gyakorlatilag szimmetrikus,
azért csak a fázistávolsággal összemérhető kölcsönös távolság esetén okoz befolyásolást. Ezzel
szemben a villamos vasút egyfázisú, ebből következően aszimmetrikus, tisztán zérus sorrendű
rendszer, ezért itt nem szabad figyelmen kívül hagyni a zúgászavar hatást. [4]
Távközlési hálózat esetén a zavarás mértékét az ún. zúgásfeszültség, vagy pszofometrikus
feszültség, illetve a mintájára képezhető pszofometrikus áram jellemzik. Ez a különböző
frekvenciájú összetevőknek a fül hallásérzékenysége szerint súlyozott és az alábbiak szerint
összegzett értéke: [4], [7], [8]

√∑ .

(2-6)

/ ,

ahol
a feszültség vagy áram

frekvenciájú összetevője

a pszofometrikus súlytényező értéke

frekvenciánál,

.
A pszofometrikus súlytényezőt hallástesztek alapján határozták meg, menetét a 2-2. ábra
szemlélteti. Megállapítható, hogy a zúgászavart nagyrészt a 800 Hz-es és a környezetébe eső
harmonikusok hozzák létre.

2-2. ábra: A pszofometrikus súlytényező [8]
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A teljes erősáramú hálózat vizsgálatánál szükséges kitérni arra is, hogy a vasút, mint egyfázisú
nagyfogyasztó a 120 kV-os háromfázisú elosztóhálózatra vonali fogyasztóként csatlakozik, ami
egy harmadik típusú zavar, az aszimmetria forrása. Az aszimmetria mértékét a vasút is csökkenti
azzal, hogy az egy alállomásban lévő földrajzilag különböző irányba tápláló vonali kapcsolódású
transzformátorokat más-más fázisok közé köti. Jelen értekezés ezzel a problémával nem
foglalkozik.

2.3 Harmonikus szűrés
Az erősáramú hálózatokban alapvetően háromféle szűrési módot alkalmazhatunk.

2.3.1 Passzív szűrők alkalmazása
A passzív szűrő a legegyszerűbb esetben egy a szűrendő
frekvenciára hangolt soros rezgőkör (2-3. ábra a) rajza). [4] A
passzív szűrő a hangolási frekvenciáján kis impedanciájú, ezért
söntöli a táphálózatot a harmonikus áramra nézve, amelyre
hangolt. Bemenő impedanciája: [3]

.

(2-7)
Ideális esetben

/.

R  0 , ebben az esetben a rezgőkör a hangolási

frekvencián zérus impedanciát jelentene, ám a tekercs és a

2-3. ábra: Passzív szűrő
a) soros rezgőkör
b) szélessávú szűrő

kondenzátor veszteségétől nem tekinthetünk el. A hangolási, más
néven rezonancia frekvenciát a következő összefüggés alapján
kapjuk meg:

(2-8)

√

√

A szűrő jósági tényezője:

.

(2-9)

/,

segítségével meghatározható a sávszélesség, amely azt a frekvencia-tartományt jelenti, ahol a
szűrő impedanciája maximum a rezonancia frekvenciánál jellemző érték √ -szerese. [3]
A jósági tényező segítségével megadható a rezonancia ellenállásra viszonyított szűrőimpedancia:
(2-4. ábra) [3] [4]

(2-10)

.

/

,

ahol
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a rezonancia frekvenciához viszonyított
relatív frekvencia,
a relatív elhangolódás.
Az induktivitással egy ellenállást párhuzamosan
kapcsolva ún. szélessávú szűrő (csillapító, 2-3. ábra b)
rajza) is készíthető, amely abban az esetben hatékony,
amikor a szűrendő áramok több, a határfrekvencia
feletti

nagyobb

rendszámú

harmonikusokon

2-4. ábra: Soros rezgőkör
sávszélességének szemléltetése [3]

jelentkeznek. Ez az ellenállás nagyságrendekkel nagyobb, mint a tekercs és a kondenzátor
vesztesége,

így

a

számítást

az

eddigi

soros

ellenállás

figyelmen

kívül

hagyásával

egyszerűsíthetjük. Ebben az esetben számolnunk kell azzal, hogy a szűrési hatékonyság a
hangolási frekvenciától távolodva csökken, így igazán hatékonyan csak soros rezgőköröket
kiegészítve, kisebb teljesítményű felharmonikusokhoz alkalmazhatjuk. [3]
A szélessávú szűrő impedanciáját (2-5. ábra) a rezonancia reaktancia értékre viszonyítva
szokásos megadni: [3]

.

(2-11)

/ ,

ahol
a rezonancia frekvenciához viszonyított relatív frekvencia,
a rezonancia körfrekvencia a (2-8) egyenlet alapján.
Az

így

előálló

rezonancia

szűrő

frekvenciáját

szintén a (2-8) egyenlet adja
meg,

a

párhuzamosan

kapcsolt

ellenállás

impedanciára

gyakorolt

hatását

a

2-5.

ábra

szemlélteti.
A

felharmonikus-szűrés

gyakran kötődik össze a
meddőkompenzálás szintén
gyakori problémájával. A
passzív szűrők részben fel is

2-5. ábra: Szélessávú szűrő relatív impedanciája a relatív
frekvencia függvényében
paraméter a jósági tényező reciproka [3]
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használhatók e célra, hiszen felépítésükből adódóan az alapharmonikus frekvencián kapacitív
jellegűek. A disszertációban csak érintőlegesen foglalkozom ezzel a kérdéssel. [9]

2.3.2 Aktív szűrők alkalmazása
Az aktív harmonikus szűrés (2-6. ábra) lényegében a terhelő áram szinuszosítása elektronikus
módon. Az aktív szűrő egy mikroprocesszorral vezérelt áramgenerátor, amely a torzítást okozó
komponensek ellentettjét adja hozzá a torzított áramhoz és így eredőben közel szinuszos
áramfelvételt biztosít. [3]
Az

aktív

szűrőket

szintén

meghatározott

frekvenciákra tudunk hangolni, amelyeken méri a
fogyasztói áramot, amit mikroprocesszoros logikája
ellenfázisban fog a hálózatba injektálni. [3]

2-6. ábra: Az aktív szűrés vázlata

2.3.3 Hibrid szűrés alkalmazása
Amennyiben nem egy, hanem több harmonikus együttes szűrésére van igény, a szűrési feladat
vagy az előzőekben ismertetett passzív szűrők többszörözésével, vagy az úgynevezett hibrid
szűrés alkalmazásával oldható meg. A hibrid szűrés a két eddig tárgyalt (passzív és aktív)
módszer közös alkalmazása. [3]
Nagy előnye az, hogy akár alapharmonikus kapacitív töltőáram injektálása nélkül is tud
üzemelni, emellett költséghatékony, mert a gyakorlatban a passzív szűrés mellett fennmaradó
kisebb mértékű harmonikusokra tervezett aktív szűrő beruházási költsége lényegesen
csökkenthető. Nagyobb frekvenciákra olcsóbb, mint egy szélessávú szűrő, de a szűrendő
frekvencia növelésének a kapcsolóelemek (GTO vagy IGBT) kapcsolási frekvenciájának fizikai
határai miatt korlátai vannak.
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3 A vontatási hálózat felépítése és számítógépes modellje
A magyar vasút, mint nagyfogyasztó közvetlenül a 120 kV-os elosztóhálózatra kapcsolódik az
alállomási 120/25 kV/kV-os transzformátorokon keresztül. A villamos hálózat kialakítását
tekintve két rendszert különböztethetünk meg:


Az 1×25 kV-os rendszer az, amelyik Magyarországon szélesebb körben alkalmazott,
három tápszakasz kivételével gyakorlatilag minden villamosított vonalunkon ezzel a
rendszerrel találkozhatunk.



A 2×25 kV-os rendszert az 1980-as évek vasútvillamosítási projektje során alkalmazták
először hazánkban, a 30-as és 26-os vonal Szabadbattyán és Keszthely közötti
szakaszán. Fő előnye az alkalmazható nagyobb alállomás távolság, a kisebb indukáló
hatás és nagyobb rendelkezésre állás. [10]

A doktori disszertációmban a modellt a jelenlegi hálózat túlnyomó többségét alkotó 1×25 kV-os
rendszert feltételezve építettem fel.

3.1 A vasúti hálózat áramköri elemei
Egy tápszakaszt magába foglaló vasúti hálózat négy elemet tartalmaz: a vontatójárművet (ez
lehet villamos mozdony vagy motorvonat egyaránt, a későbbiekben, mint mozdonyra
hivatkozom), a hosszlánc-rendszert sín- és földvisszavezetéssel, az alállomási transzformátort és
a nagyfeszültségű táppontot (3-1. ábra). [4]

3-1. ábra: Helyettesítő áramkör vasúti felharmonikusok vizsgálatára
a) vasúti hálózat felépítése
b) helyettesítő modell

3.1.1 A mozdony
A mozdony a munkavezeték alatt halad, két részre bontva azt. A csatlakozási pontján (ahol az
áramszedő a munkavezetékhez ér) mint alapharmonikus fogyasztó és felharmonikus áramforrás
jellemezhető. Ezt a [4] irodalom korábbi mérései alátámasztják, mert a mozdony által injektált
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áram felharmonikusok értéke nagy mértékben független a hálózat konfigurációjától és a
mozdony helyzetétől. [4]
A magyar pályákon közlekedő egyenáramú motorral szerelt mozdonyok jellemző blokkvázlatát a
3-2. ábra ismerteti. A számítások során alkalmazott mozdonyokat és a leképzett modellt
részletesen a 4. fejezet mutatja be.

3-2. ábra: Egyenáramú mozdony blokkvázlat

3.1.2 A hosszlánc-rendszer
A villamos mozdonyok közvetlen energiaellátását biztosító hosszlánc-rendszer olyan földvisszavezetéses többvezetékes, elosztott paraméterű rendszer, amelyet leegyszerűsítve a
függesztőkkel összekötött munkavezetékből, a hossztartóból és egyvágányú pálya esetén a
tápvezetékből álló felsővezetéki hosszlánc és a sínek, valamint az azt körülvevő, a vezetésben

3-3. ábra: Egyvágányú vasútvonal keresztmetszeti képe [11]
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résztvevő ágyazat és talaj és a sínekkel esetlegesen párhuzamosan alkalmazott földáramvisszavezető alkotnak. (3-3. ábra) Általában 25-30 km hosszúságú, egyik végére (a betáplálási
fázishatárnál) a vontatási alállomás transzformátora van kapcsolva, a másik végén árammentes
ún. elválasztó fázishatár választja el a következő tápszakasztól. [4], [11]
A nyílt vonal lehet egy- és kétvágányos kialakítású. Az állomásközökben levő nyílt vonal két
vágánya egymástól mechanikailag is független két áramkört képez. Egyvágányú pálya esetén
úgynevezett tápvezeték alkalmazására kerül sor, mely tulajdonképpen a második vágány
felsővezetéki áramvivő képességének pótlására szolgál. [12]
A hosszlánc-rendszer redukálható az áram oda-és visszavezetését reprezentáló egyenértékű,
kétvezetékes rendszerre. A redukciót frekvenciánként, a vezetők közötti tényleges árameloszlás
figyelembevételével kell elvégezni. A tápszakasz négypólussal helyettesíthető (a közbenső
mozdony által két részre bontva), amely az alállomás felőli oldalon annak bemenő
impedanciájával van lezárva, míg a fázishatár felől üresen jár. [4]

3.1.3 Az alállomási transzformátor
A transzformátor szintén helyettesíthető négypólussal, amely tartalmazza annak mágnesező és
szórási impedanciáját. A [4] irodalom megállapítása alapján a mágnesező impedancia
elhanyagolható, így frekvenciánként elegendő a szórási impedanciával számolni.
Egy alállomásban általában legalább két transzformátor található, ami külön táplálja az egyes
tápszakaszokat. Így az alállomás által villamosenergiával ellátott mintegy 50-60 km hosszúságú
villamosított vonalszakaszt az alállomás közelében kialakított feszültségmentes betáplálási
fázishatár villamos szempontból hosszában kettéosztja. A kettéválasztott felsővezetéki szakasz
energiaellátását egy vagy két transzformátor biztosítja, egyirányú sugaras betáplálással. (3-4.
ábra) [12]

3-4. ábra: Kétvágányú pálya kétirányú betáplálása [12]

Mivel a két irány transzformátora általában külön gyűjtősínre csatlakozik, vagy a kettő között a
gyűjtősín bontva van, a két tápszakaszt egymástól függetlenül kezelhetjük. Az csak az egyik
transzformátor karbantartásának vagy cseréjének idején fordul elő, hogy a gyűjtősín két felét
összeszakaszoljuk, ám ez a jelenség csak ritkán fordul elő, így a disszertáció számításai során
nem foglalkozom vele, noha a tápszakasz modellje alkalmas ennek modellezésére is.
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3.1.4 A nagyfeszültségű mögöttes hálózat
A MÁV alállomás egy 120 kV-os egyrendszerű, háromfázisú távvezeték felhasításával, vagy egy
már létező NAF/KÖF alállomás kiegészítéseként kapcsolódik az országos villamosenergiahálózathoz. A villamos vontatás energiaigénye az országos fogyasztásnak csak néhány százaléka,
sőt a csatlakozás helyén is lényegesen kisebb a háromfázisú terhelésnél, ennek ellenére az
aszimmetria káros jelenségeinek elkerülése céljából az egyes vontatási fogyasztóknak a hálózat
fázisai között való egyenletes elosztását mégis nagy gonddal kell megválasztani. Az egyes MÁV
alállomások a háromfázisú tápvezeték egy-egy fázisát (két fázisvezetőjét) terhelik (3-6. ábra).
[12]

3-6. ábra: A 120 és a 25 kV-os hálózat kapcsolata [12]

Jelen doktori értekezés modelljének célja a harmonikus visszahatás vizsgálata a 25 kV-os
egyfázisú hálózaton, így a mögöttes hálózat az alállomási transzformátor primer kapcsaira
redukálva kerül beszámításra, az aszimmetria jelenségével a számítások során nem foglalkozom.
A nagyfeszültségű táphálózat így
az

alállomásban

felharmonikus

mért
mérésponti

impedanciával helyettesíthető.
A

rendszer

szükséges

vizsgálatához

mögöttes

felharmonikus
impedancia

hálózati

mérésponti
(3-5.

ábra)

a

csatlakozási pontról mért pozitív
és negatív sorrendi impedanciák
összege.

Számítási

célokra

minden

alállomásban

külön-

külön
felvenni

szükséges
az

mérni,

és

impedancia

helygörbét, amelyet közelítéssel
3-5. ábra: Példa a NAF impedancia helygörbére [3], [4]
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használhatunk fel a modellben. [4]

3.2 A vontatási hálózat számítógépes modellje
Az ATP-EMTP világszerte ismert energetikai számítások, modellezések körében. Az EMTP
(Electromagnetic Transient Program) a villamos energetikában széles körben alkalmazott
program, amelyet kapcsolási folyamatok, villámcsapások, szigetelő koordinálás és fogyasztók
hálózati visszahatásának modellezésére használnak. A fejlesztését (amely ma is folyamatos) a
norvégiai Trondheimből irányítják, ám a világ több országában, így Magyarországon is
működnek fejlesztői csoportok, amelyek újabb és újabb elemekkel bővítik a már ma sem szűkös
eszköztárát. A szokásos lineáris és nemlineáris (áram-, feszültség-, idő- vagy éppen
frekvenciafüggő) elemek mellett lehetőség van a szabályozástechnikában alkalmazott logikai
áramkörök beépítésére is, amelyek jelével többféle elemet vezérelhetünk. Az EMTP
programkörnyezetben a szokásos egy- és háromfázisú rendszereken felül HVDC-hálózatok is
modellezhetők, a szimuláció idő- és frekvencia-tartományra egyaránt ki van dolgozva. Az ATP
(Alternative Transients Program) egy szintén széles körben alkalmazott univerzális program,
amelyet villamos energetikai rendszerek elektromágneses és elektromechanikus tranziens
viselkedésének számítógépi vizsgálatához fejlesztettek ki. Végső soron a feladata egy
felhasználóbarát környezettet nyújtani az EMTP-t használni óhajtóknak.
Ebbe a környezetbe a tápszakasz és a mozdonyok egyaránt leképezhetőek. A tápszakasz
helyettesítő képe (3-1. ábra a 10. oldalon), és a 3.1. fejezetben részletezett elemek alapján
képezhető a számítógépes modell, amelyet a 3-7. ábra ismertet:

3-7. ábra: A tápszakasz modellje

Ez a modell a frekvencia-tartományban számítható, paraméterei mérési eredményekként a
frekvencia függvényében állnak rendelkezésre. Az egyes elemek leképezését a következő oldalak
fejezetpontjai (3.2.1-3.2.4) ismertetik.
A kisfrekvenciás vezetett zavarok szimulálása érdekében a szabvány előírása szerint ezen a
modellen az első 50 harmonikus számítása szükséges. [13] Ezek közül is elegendő csak a
páratlanokkal foglalkozni, mert megállapítható, hogy a páros harmonikus összetevők csak a
kivezérlés idején jelennek meg számottevő mennyiségben, ám még akkor is igaz rájuk, hogy a
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nagyobb rendszámoknál is mindig legalább két nagyságrenddel kisebbek a két szomszédos
páratlan komponensnél. [4]

3.2.1 A mozdony frekvenciafüggő helyettesítése
A számítások során használt mozdonyok számára egy-egy időfüggő modell készült, melyeket a
4.1.2. és a 4.2.2. fejezet ismertet. A számított alapharmonikus áramfelvétel és felharmonikus
áraminjektálás

sokfrekvenciás

áramforrások

beillesztésével

modellezhető

a

tápszakasz

modellben.

3.2.2 A hosszlánc-rendszer
Az ATPDraw eszköztárában a hosszlánc-rendszer modellezésére egy egyszerű, egyfázisú,
elosztott paraméterű PI-modell (3-8. ábra) áll rendelkezésre. Az ATP-be beépített PCVP (Pocket
Calculator

Varies

Parameter)

opció

lehetővé

teszi,

hogy

az

elemek

értékét

frekvenciafüggvényként adjuk meg.

3-8. ábra: Az ATPDraw PI-modellje

A hazai gyakorlatban többféle felsővezeték-rendszer alkalmaznak, ezeket a 3-9. ábra foglalja
össze. A felsővezeték hálózatot leképező vezetékrendszer elosztott paramétereit a vezetékek
geometriai helyzete és a vezetékek belső impedanciája alapján számíthatjuk. [11] Az eredő
helyettesítő impedancia paraméterek korábbi mérések és számítások eredményei, amelyek a [4]
és [11] irodalmakból származnak. A táblázatosan rendelkezésre álló értékek polinom
függvénnyel közelítve illeszthetők az ATPDraw PCVP moduljába. Az ellenállás közelítése másod,
míg az induktivitásé az adott rendszertől függően negyed-hatodfokú polinommal történik.
A modell jól paraméterezhető, így a polinom függvény konstansait változtatva bármelyik
felépítésű hosszlánc-rendszer könnyedén alkalmazható a számítások során.
A párhuzamos tag geometriai kapacitása az állandó felsővezeték magasság miatt az adott
rendszertől, és a korábbi tapasztalatok alapján a frekvenciától is függetlennek tekinthető. A
disszertációmban az értékét kilométerenként 0,025 μF-nak veszem. Nem elhanyagolható
azonban a vasútállomásokon álló szerelvények (és a tápszakaszban közlekedő vonatok) száma,
azok ugyanis „közel hozzák” a földet a felsővezetékhez. Ezért a nagy állomásokat koncentrált
kapacitásként szükséges a modellbe illeszteni. [4]
A paraméterek az F1. függelékben (113. oldal) megtalálhatók valamennyi konfigurációhoz, a
disszertációmban a számításoknál egyvágányú pályát, valamint réz munkavezetéket, acél
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3-9. ábra: A hosszlánc rendszer lehetséges változatai 1×25 kV-os rendszer esetén

tartókötelet és ACSR tápvezetéket tartalmazó hosszlánc-rendszert alkalmazok föld-visszavezető
nélkül, melynek hossza 30 km.

3.2.3 Az alállomási transzformátor
A felharmonikusok által okozott zavarás számításához szükséges az alállomási transzformátor
szórási impedanciájának mind az ellenállás, mint a reaktancia tagját a frekvencia függvényében
megadni. Az ellenállást a [4] és [11] irodalom tapasztalatai alapján célszerű két részből
összetetten, nevezetesen az
jelenségéből adódó

(3-1)

egyenáramú és a váltakozó áramnál jelentkező áramkiszorítás

járulékos ellenállás összegeként kezelni. [11] Ezek alapján

( )

ahol
a felharmonikus rendszáma;
22 

Kiss Péter

A nagyvasúti villamos vontatás hálózati visszahatásának szimulációja

3 A vontatási hálózat felépítése és számítógépes modellje
,

,

a transzformátor ellenállásának paraméterei.

Az induktivitás frekvencia-függése elhanyagolható.
A magyar vasúti hálózaton háromféle transzformátorral találkozhatunk, melyek teljesítménye
6 MVA, 12 MVA és 16 MVA. A paramétereik az F2. függelékben (117. oldal) találhatóak meg. A
disszertációban a továbbiakban – hacsak külön nem említem – a 12 MVA-es transzformátort
alkalmazom.

3.2.4 A nagyfeszültségű mögöttes hálózat
A nagyfeszültségű hálózatot Thèvenin helyettesítéssel modellezhetjük. Miután a szimuláció célja
az áram- és feszültség-eloszlás meghatározása az alállomásban és a 25 kV-os hálózat mentén,
célszerű a hálózatot egy feszültségszinten számítani, azaz a 120 kV-os hálózatrész elemeit 25 kVos szintre redukálni.
A Thèvenin-generátor feszültségének célszerűen a transzformátor szekunder oldalának névleges
feszültség értéket választottam, ami a 12 MVA-es transzformátort választva

|

(3-2)

,

ebből

(3-3)

̂ |

|

√

.

Lehetőség nyílik a névlegestől eltérő körülmények szimulálására is, de a disszertációban
használt számítások során minden esetben ezt az értéket vettem figyelembe.
A Thèvenin-impedancia értékét a 3.1.4. fejezet megállapítása alapján mérésekkel lehet
meghatározni. A mérési eredmények behelyettesítése azonban nem ennyire egyszerű. Egyrészt
nem adható meg egy egzakt érték, hiszen az impedancia helygörbe erősen frekvencia-függő,
másrészt a függvény a komplex síkon értelmezett, amelyet matematikai függvénnyel csak
polinom/polinom alakban lehet felírni. A disszertáció számításai során egy új közelítést
alkalmaztam, amely frekvenciahű közelítést biztosít, és amelyet a disszertáció 2. téziseként a 6.
fejezet tárgyal.

3.3 A tápszakasz modell számítási ellenőrzése
A pontos hálózati visszahatás számítások megkezdése előtt szükséges néhány ellenőrző
számítást végezni a modellen. Az első ellenőrzés az egységnyi hosszlánc méretének
meghatározására szolgál, míg a második a tápszakasz modell néhány jellemző feszültség- és
áramspektrumát ismerteti.
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Ezen számítások során éppúgy, mint a későbbiek egy részénél az alállomástól 10 km-re
kapcsolódnak a mozdonyt reprezentáló áramgenerátorok, amelyekbe a V63-as mozdony
mértékadó spektruma (forrás: [11]) került betöltésre, a tápszakasz 30 km hosszú.

3.3.1 A hosszlánc szakasz egységnyi méretének meghatározása
A teljes modell pontossága nagyban függ az egyes részegységek valósághű működésétől. Az
elemek közül a hosszlánc-rendszer annyiban is speciális, hogy elosztott paraméterű modellezést
követel meg, azaz ebben az esetben nem elegendő egyszerűen a mért kilométerenkénti
impedancia-viszonyok behelyettesítése. Minél kisebb egységeket választunk, annál jobban
közelítjük a valóságot, azonban minél több elemből építjük fel a modellt, annál hosszabb a
számítási idő.
Egy analógia szerint a mérnöki tervező szoftverek a kört is minél nagyobb oldalszámú
forgásszimmetrikus szabályos sokszögekből rakják össze. Minél nagyobb az oldalszám, annál
több vektor szükséges hozzá, annál hosszabb a rajzolási idő, ám annál pontosabb. Azonban
ahogyan egy bizonyos oldalszám fölött a szem sem képes észrevenni az eltérést a körtől, úgy a
hosszlánc-rendszer finomítását is addig érdemes folytatni, ameddig az

eredmények

számottevően javíthatók ezzel a módszerrel.
Az inicializálás során 50, 100, 200, 500 és 1000 m hosszegységeket vizsgáltam, az alállomási
feszültség spektrumokat (amelyek a transzformátor szekunder oldalára számított feszültség
spektrumok) a 3-10. ábra ismerteti.

3-10. ábra: Alállomási feszültség spektrumok. A különböző színek a különböző vizsgált
hosszegységgel felépített hosszlánc esetén számolt alállomási spektrumokat jelentik

Látható, hogy az 50 és 100 m-es egység választása közel megegyező spektrumot eredményez.
Azonban a 200 m-es egység az 650, az 500-as a 350, míg az 1000 m-es egység a 250 Hz-es
komponenstől kezdődően jelentősen eltér. Ezek alapján a kisebb számítási igényű 100 m-es
felbontást választottam, ami a gyakorlatban azt is jelenti, hogy a mozdony 100 m pontossággal
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helyezhető el a tápszakasz mentén. Illetve szükség esetén ilyen pontossággal határozhatóak meg
a tápszakasz mentén a feszültség- és áramspektrumok.

3.3.2 A tápszakasz modell jellemző spektrumai
A 3-11. ábra a feszültség-, míg a 3-12. ábra az áramspektrumokat tartalmazza 10 km-es
bontásban. A függvényeket vizsgálva tapasztalható az áramkiemelés jelensége, amellyel
bővebben a 3.3.3. fejezet részletesen foglalkozik.

3-11. ábra: Feszültség-spektrumok a tápszakasz mentén

3-12. ábra: Áramspektrumok a tápszakasz mentén

Néhány jellemző következtetés azonnal levonható. Az első, hogy a feszültség harmonikusok az
alállomás felé közelítve csökkennek, ami a hálózat felépítéséből adódik. [3] Ennek megfelelően a
THDU (lásd (2-4) a 8. oldalon) az alállomásnál a legkisebb, és a fázishatárnál a legnagyobb.
Noha a mögöttes hálózat felé történő hálózati visszahatás szempontjából alapvetően az
alállomási THD értékek a mérvadóak, a modell lehetővé teszi a számítást a tápszakasz mentén
gyakorlatilag bárhol, az előző fejezetpontban bevezetett 100 m-es pontossággal. Hasonlóan a
pszofometrikus jellemzők is 100 m pontossággal meghatározhatóak (lásd (2-6) a 12. oldalon).
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Az áramspektrumok tekintetében láthatóan az adott frekvenciától függ, hogy a felharmonikus
hurok mekkora részben záródik a mögöttes hálózat és mennyiben a fázishatár felé.

3.3.3 Az áramkiemelés jelensége
A harmonikus visszahatás jellemzésére használják az ún. áramkiemelés számításokat. A jelenlegi
hálózatot feltételezve az áramkiemelés mértéke az egyes harmonikus rendszámokon a következő
képlettel számítható: [4]

(3-4)

,

ahol
az alállomási áram spektrum . komponense,
az mozdony áram spektrumának . komponense.
Ebben a fejezetben a mozdony egy egységnyi áramgenerátorral helyettesítendő, ez lehetőséget
nyújt arra, hogy közvetlen leolvasással meghatározható legyen az áramkiemelés a hálózat
bármely pontján. A hálózati visszahatás szempontjából leginkább az alállomási áram és
feszültség mérvadó, így ebben a fejezetben az utolsó ábra kivételével ezzel találkozhatunk.
Mind a korábbi kísérleti eredmények, mind pedig az elméleti vizsgálatok azt mutatják, hogy a
vontatási hálózaton rezonancia jelenségek lépnek fel, amelyet a mozdony nem szinuszos árama
gerjeszt. A rezonancia frekvencia sávjába eső áram harmonikusok amplitúdója jelentősen
megnő. (Ezen jelenség a már bevezetett áramkiemelés, amelyet a [4] és [14] irodalom
részletesen ismertet.) Ennek következtében a kiemelt felharmonikusokra a hosszláncon,
valamint az alállomási transzformátoron, illetve a mögöttes nagyfeszültségű hálózaton
lényegesen nagyobb áram folyik, mint amekkorát a mozdony létrehoz. [4]

3.3.3.1 Párhuzamos rezonancia
A 3-13. ábra függvényei azonos injektálási hely (10 km) mellett az alállomási transzformátor
függvényében ismertetik az alállomási áramkiemelést. Az első eredmények azt mutatják, hogy az
áramkiemelés a 17-23. harmonikusnál (850-1150 Hz) a legnagyobb mértékű, közel hatszoros. Ez
az ún. párhuzamos rezonancia jelenségére vezethető vissza, ugyanis az alállomás induktivitása
és a felsővezeték kapacitása rezgőkört alkot. [14], [15] Adott felsővezeték kapacitás esetén a
leginkább kiemelt harmonikusok rendszámát a tápláló transzformátor szórási induktivitása
(értékeit lásd: F2. függelék, 117. oldal), míg nagyságát a rezgőkör vesztesége – a transzformátor
és a munkavezeték-hálózat ellenállása – befolyásolja. [15]
Az áramkiemelés mértéke függ a mozdony pozíciójától is, az ezzel kapcsolatos számításokat
ismerteti a 3-14. ábra. Ebben az esetben a 30 km hosszú tápszakasz négy meghatározó pontján
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3-13. ábra: Alállomási áramkiemelés különböző transzformátorok esetén

3-14. ábra: Alállomási áramkiemelés különböző mozdony pozíciók esetén

(az alállomásnál, 10, illetve 20 km-re az alállomástól, végül a fázishatárnál) vizsgáltam az
injektálás hatását.
A korábbi mérésekkel és az elméleti háttérrel összhangban megállapítható, hogy a mozdony
tartózkodási

helye

nem

befolyásolja

a

rezonancia

frekvenciát,

az

áramerősítés

és

feszültségtorzítás mértéke azonban nő, ha a mozdony az alállomástól távolodik. [4], [15] Ezen
megállapítást kidolgozója a kandidátusi értekezésének [7] 1.1. téziseként mondta ki.

3.3.3.2 Soros rezonancia
A spekturm újabb érdekes része figyelhető meg 2000 Hz körül, ahol kialakul a hálózatban egy
természetes szűrő. Ez arra vezethető vissza, hogy a tápszakasz üresen járó részének induktivitása
és kapacitása ki tud alakítani egy soros rezgőkört is, amelynek hatékonysága az üresen járó
hossz rövidülésével csökken. Azaz minél közelebb van a mozdony az alállomáshoz, a két
rezonancia pont közé eső áram komponensek annál nagyobb arányban záródnak a fázishatár
felé (a tápszakasz kapacitásain), és ebből következik, hogy annál kevésbé okoznak
áramkiemelést az alállomásnál. Ez az ún. soros rezonancia jelensége.
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Megfigyelhető, hogy a 2450 Hz-es komponensig valamennyi komponens amplitúdója nő a
mozdony távolodásával. Tekintve a 0 km-es, legmeredekebb spektrum utolsó két ábrázolt
vonalát (a 2950 Hz-es amplitúdó mintegy 1,5%-kal kisebb a 2850 Hz-esnél) arra a
következtetésre juthatunk, hogy hiába tapasztalunk a 2550 Hz-es komponenstől ellenkező
tendenciát, összességében az áramkiemelés mértéke nő akkor, ha a mozdony az alállomástól
távolodik. [4] A tápszakasz modell így teljes mértékben igazolja azokat az állításokat, amelyeket
a [4] irodalom mérési eredmények, elméleti megfontolások és egyszerűbb számítások alapján
fogalmaz meg.
Amennyiben az alállomásban a két tápszakasz táplálása közös gyűjtősínről történik, a mozdony
által az egyik tápszakaszba injektált áram a közvetlen kapcsolat révén jelentős részben átjut a
másik tápszakaszba. Osztott gyűjtősínes táplálás esetén gyakorlatilag csak a rezonáns
felharmonikus terjed át, ekkor a tápszakaszok közötti kapcsolatot a 120 kV-os hálózat
impedanciája jelenti. [7] Miután a [15] alapján kijelenthető,
hogy a soros rezonancia jelenségének a 120 kV-os hálózatra
nincs számottevő visszahatása, és a közös gyűjtősínről
történő táplálás a 3.1.3. fejezetben megállapítottak alapján
nem általános, noha a modell könnyedén kiegészíthető lenne
vele,

az

injektálás

által

nem

érintett

disszertációmban külön nem számítom.

tápszakaszt

a

3-15. ábra: Áramok az
injektálási pont körül

A korábbiakkal egyezően az értekezés további számításai során a tápszakasz 30 km hosszú, az
alállomásban a 12 MVA teljesítményű transzformátor kapott helyet, a mozdony 10 km-re
található az alállomástól. A következő számítást ezen paraméterek mellett végeztem, abból a
jellemző áramkiemelés a tápszakasz korábban bevezetett meghatározó pontjain következtethető.
Az áram három irányba is mérhető, a pontos elnevezéseket a 3-15. ábra definiálja.
A 3-16. ábra függvényein a különböző frekvenciájú áramkomponensek kiemelése látható a

3-16. ábra: Az áramkiemelés spektrumai a tápszakasz mentén
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tápszakasz mentén. A bordó (

) és narancssárga (

) függvényei alapján megállapítható,

hogy a párhuzamos rezonancia helyénél kisebb frekvenciájú áram komponensek az
alapharmonikushoz közelítve egyre nagyobb hányadban a mögöttes hálózat felé folynak. A
nagyobb rendszámú harmonikusok az ábrázolt tartományban végig nagyobb arányban záródnak
a fázishatár felé, a hányados a soros rezonancia frekvenciánál a legkedvezőbb, azon számíthatjuk
a bordó függvény minimumát.
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4 Az alkalmazott mozdonyok és modelljük az
időtartományban
A [4] irodalom helyszíni méréseiből megállapítható volt, hogy a mozdony által a
munkavezetékbe injektált áram harmonikusok értéke túlnyomórészt független a vontatási
hálózat konfigurációjától, így a mozdony a felharmonikusokra nézve áramgenerátornak
tekinthető. A mozdony a frekvencia-tartományi tápszakasz modellben így mint felharmonikus
áramgenerátor szerepel.
A mozdony alapharmonikus fogyasztása és felharmonikus injektálása az időtartományban
számítható. Az időtartományi modell az áramszedőkre jutó feszültség függvényében számítja az
áramot. Miután a feszültség torz jelalakjáért maga a számítandó mozdony – és a tápszakasz
többi vontatójárműve – felelős, annak meghatározásához szükség van a mozdonyi
áramspektrum(ok)ra. Ezen ellentmondás feloldására egy iterációs algoritmust fejlesztettem ki,
amely a két, különböző tartományban működő modell számítását és a kapcsolódó jellemzők
konvertálását végzi, és amelyet az 5.2 fejezet ismertet.
A hazai nagyvasúti villamos vontatójármű-állomány alapvetően két részre osztható:


Az egyenáramú motorral felszerelt mozdonyokat az 1960-70-es években fejlesztették
ki. A ma közlekedő mozdonyok a 2000-es évek elején beszerzett 1047-esek kivételével
ide tartoznak, ezek a V43, V63 és V46 sorozatszámúak, amelyek az összes villamos
mozdony csaknem 94%-át (az összes vontatójármű 78%-át) teszik ki. Mivel egyszerű,
diódás illetve félig vezérelt tirisztoros egyenirányító híddal rendelkeznek, igen jelentős a
hálózati visszahatásuk. Kiváltképp a V63-as mozdonyok, amelyek Európában is
egyedülállóak a 30…40%-os maximális THDI értékükkel. [16], [17], [18], [19]



Az 1047-es és 1048-as mozdonyok (a maradék 6%), valamint a MÁV villamos
motorvonatai (BDVmot, BVhmot, BVmot, Talent, Flirt) a váltakozó-áramú motoros
járművek csoportjába tartoznak. A teljesítményelektronika fejlődése lehetővé tette, hogy
ezen csoportból a modernebb járművek (1047-es és 1048-as mozdonyok, Talent és Flirt
motorvonatok)

már

korszerű,

ISZM

(impulzusszélesség-modulált)

vezérlésű

egyenirányítóval legyenek ellátva, aminek köszönhetően a felvett áram közel szinuszos,
így téve szükségtelenné a komolyabb teljesítményű felharmonikus szűrők telepítést.
[20], [21]
A doktori disszertációmban – terjedelmi okok miatt – a két legnagyobb példányszámú és egyben
felharmonikusokkal leginkább szennyező, azaz a V43 és V63 sorozatú mozdonyok modelljével
végeztem számításokat. A kéttartományos szimuláció (5.2. fejezet) lehetőséget nyújt bármelyik
villamos mozdony vagy motorvonat modellezésére, kutatásom során, publikációimban mind
30 

Kiss Péter

A nagyvasúti villamos vontatás hálózati visszahatásának szimulációja

4 Az alkalmazott mozdonyok és modelljük az időtartományban
további egyenáramú mind váltakozó-áramú motoros járművel foglalkoztam, azonban a hálózati
visszahatás szempontjából leginkább ez a két típus a jelentős.

4.1 A V43-as mozdony
A V43-as sorozat (4-1. ábra) a mozdonyok közel 72%-át teszi ki, mind a MÁV mind a GySEV
használja. Univerzális mozdony, személyvonat, gyorsvonat és könnyű tehervonat vontatásra
alkalmazzák, állandó teljesítménye 2220 kW, maximális sebessége 130 km/h. [16]

4-1. ábra: V43-as mozdony

4.1.1 A V43-as mozdony főáramköre, főbb paraméterei
A főáramkörét a 4-2. ábra ismerteti, amely minden szükséges elemet tartalmaz az állandósult
állapoti számításokhoz.

4-2. ábra: A V43-as mozdony főáramköre
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4.1.1.1 A főtranszformátor
A V43-as mozdonyban egy speciális, két tekercsrendszerű transzformátor található (4-3. ábra).
Az első rendszer az A vasmagon van elhelyezve, fix áttételű és három tekercsből áll, az áttétel
25/1,5/0,25 kV/kV/kV. A 1,5 kV-os tekercs táplálja a fűtési rendszert, míg a 250 V-os a
segédüzemi áramkört. A másik rendszer (C vasmag) szintén három tekercsből áll, névleges
áttétele 22,5/1,4/1,4 kV/kV/kV, azonban a primer tekercs az első rendszer primer tekercsének
egyik megcsapolásáról kapja a feszültséget, amelyet a fokozatkapcsoló (4.1.1.2. fejezet) állít
803 V-os lépésekben 0 és 22500 V között. [16], [17]

4-3. ábra: A főtranszformátor [16]
1: primer (szabályozó) tekercs; 2: fűtési tekercs;
4: második primer tekercs (szabályozott);
3: segédüzemi tekercs; 5: motorköri tekercsek

A főtranszformátort a gyakorlatban úgy vehetjük figyelembe, mintha több transzformátor lenne
párhuzamosan kötve. [16] Állandósult állapoti számítások esetén a transzformátor mágnesező
ága figyelmen kívül hagyható, elegendő a szórási impedanciával foglalkozni. A vontatási
tekercsek teljesítménye 1575 kVA, az ekkora transzformátornál szokásos szórási veszteség a
22,5 kV-os oldalon számolva

, a hozzá tartozó reaktancia

.

4.1.1.2 A fokozatkapcsoló
A V43-as mozdony motor-szabályozásának eszköze a fokozatkapcsoló. A

4-3. ábra

transzformátor-sémáján láthatóan a 4. tekercs az 1. tekercs 28 megcsapolásának valamelyikéről
kapja a feszültséget. A megcsapolások közötti váltást végzi a fokozatkapcsoló, így a motor
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feszültsége (az állandó áttételű transzformátor révén) szintén változik, ami a teljesítményt
befolyásolja. [16], [17]
Az előbb említett 28 megcsapolással szemben a fokozatkapcsoló 32 állású. Az utolsó négy
állapotban a feszültség már nem változik, akkor ún. mezőgyengítéssel gyorsul tovább a motor.
[16], [17]

4.1.1.3 A főegyenirányító
Két külön egyenirányító táplálja a két vontatómotort egy-egy soros fojtótekercsen keresztül. Az
egyenirányító egység egyfázisú, kétutas, kétütemű diódás híd (lásd: 2.1.1. fejezet a 10. oldalon). A
Grätz-kapcsolás a váltakozó feszültség mindkét félhullámát kihasználó lüktető egyenáramot ad.
A motor feszültségszintje 4 sorba-, nagy árama pedig 8 párhuzamosan kapcsolt diódasort
igényel hídáganként a kor technikai színvonalán. Így mindkét főegyenirányítóban 128 db
diódával találkozhatunk. [16], [17]
Az ATP programban az egyenirányító (4-4. ábra) hídáganként 1-1 db eredő diódával
helyettesíthető, hiszen a program ideális dióda modellje érzéketlen a túl nagy feszültségre és
áramra. Ahhoz, hogy a dióda valósághű legyen, szükséges a soros veszteségi ellenállását és a

4-4. ábra: Az egyenirányító modellje

párhuzamos R-C-tagját meghatározni. A diódánkénti feszültségesés
soros veszteség a névleges áram (

[16], amiből a

) ismeretében számítható. Ekkor a soros ellenállás

egyetlen diódára

(4-1)

|

⁄

.

Ekkor egy diódasor négy sorba kötött diódájának veszteségi ellenállása

(4-2)
amiből nyolc párhuzamos eredőjét számítva kapjuk az egy hídágra vonatkozó eredő dióda
veszteséget:
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(4-3)

,

ahol
a párhuzamos eredő képzés operátora.
A diódával párhuzamos soros R-C tag ellenállása

, kapacitása

.

4.1.1.4 A simító-fojtótekercs
Az egyenirányító hullámos egyenárama egy fojtótekercsen és egy-két kontaktoron, selejtező
kapcsolón keresztül jut a vontatómotorra. A fojtótekercs csökkenti az áram hullámosságát,
ezáltal kedvezőbbé teszi a vontatómotor üzemét. Induktivitása nagy,
vesztesége

, soros

. [16], [17]

4.1.1.5 A vontatómotor
A mozdony két vontatómotort tartalmaz, amelyek egyenként 1100 kW állandó teljesítményűek,
és soros gerjesztésűek. Névleges adataikat a 4-1. táblázat foglalja össze, a disszertációban az
állandó értékekkel számolok, a további számított paramétereket a F3.1. függelék (118. oldal)
tartalmazza. A motorok közvetlenül kapcsolódnak a 2-2 hajtott tengelyhez. [16], [17]
állandó

órás

indító

Pn

1100 kW

1130 kW

1870 kW

Un

1100 V

1100 V

1100 V

In

1070 A

1110 A

1700 A

4-1. táblázat: A vontatómotor névleges adatai [16]

Állandósult állapotot feltételező számítások esetén megfelelő, ha a vontatómotort egy egyszerű
R-L-Ub modellel helyettesítjük (4-5. ábra), amelynek elemei a következők: [22]


armatúra ellenállás (Ra),



segédpólus ellenállás (Rs),



főmező induktivitás (L),



motor pólusfeszültség (Ub).

4-5. ábra: A vontatómotor helyettesítő képe

Az armatúra ellenállás értéke meghatározható a következő képlettel: [22]

(4-4)

,
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ahol
az armatúra ellenállás relatív értéke, melyre a [22] irodalom a teljesítmény
függvényében egy tartományt ad meg. Ezen tartomány középértéke az 1,15%-os
érték,
az ellenállás egység a motorkörben, ahol Un és In a motor névleges feszültsége és
árama a 4-1. táblázat alapján.
A segédpólus ellenállás ekkora teljesítményű motor esetén az armatúra ellenállás 50…60%-a.
Szintén a középértéket véve [22]

(4-5)

.

A motor tekercselésének induktivitását a következő összefüggés alapján határozhatjuk meg: [22]

(4-6)

,

ahol
dimenzió nélküli tapasztalati tényező,
a névleges feszültség,
a póluspárszám,
a névleges szögsebesség, [22] irodalom alapján

,

a névleges áram.
A K1 tapasztalati tényező értéke külön meg van határozva ún. kompenzált és nem kompenzált
gépekre. A [22] irodalom utal rá, hogy az egyenáramú vasúti vontatómotorok kompenzáltak, így
a tapasztalati tényező értéke

tartományra korlátozódik. Tekintve ennek a

középértékét

(4-7)

.

A motor pólusfeszültsége egy feszültségesést felírva határozható meg: [22]

(4-8)

(

)

(

)

,

ahol
a névleges feszültség,
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a névleges áram,
a (4-4) egyenletben kiszámított armatúra ellenállás,
a (4-5) egyenletben kiszámított segédpólus ellenállás.
A főáramkör tartalmazza az egyenáramú motor gerjesztését is. A V43-as mozdony motorja soros
gerjesztésű, amellyel a motoráram meghatározásánál is számolni kell. Ellenállását a következő
tapasztalati képlettel lehet meghatározni: [22]

(4-9)

,

ahol
a (4-4) egyenletben számított armatúra ellenállás.

4.1.1.6 A fűtés
A mozdony és a vonat fűtése (és nyáron bizonyos vonatok hűtése) néhány kísérleti V43-as
példány kivételével

feszültségen történik. Látszólagos teljesítménye

, névleges árama

, egy ellenállással közelíthető: [16], [17]

(4-10)

.

A fűtés bekapcsolása a külső hőmérséklet függvénye, a modellben lehetőség van be- és
kikapcsolt állapotot is vizsgálni. (Kikapcsolt állapotban a fűtési transzformátor üresen jár.)

4.1.1.7 A segédüzem
A segédüzemi áramkör a főtranszformátor 250 V-os tekercsére kapcsolódik, összes teljesítménye
150 kVA. A segédüzemi készülékek egy része váltakozó áramú, míg egy része a segédüzemi
egyenirányítón keresztül kapcsolódó egyenáramú fogyasztó, az egyenkör egyenfeszültsége
220 V. [16] A jelentősebb segédüzemi berendezések névleges adatait (és helyettesítő
impedanciájuk/ellenállásuk értékeit a 4-2. táblázat foglalja össze.
Pn
fojtószellőző

Qn

Un

In

Rn

Ln

2200 W

2324 var

250 V~

12,8 A

28,41 Ω

85,61 mH

olajkeringető szivattyú

450 W

0

250 V~

1,8 A

138,89 Ω

0 mH

vontatómotor szellőző

24000 W

220 V=

124 A

2,02 Ω

9000 W

220 V=

47 A

5,38 Ω

19000 W

220 V=

100 A

2,55 Ω

750 W

72 V=

14 A

6,91 Ω

olajhűtő szellőző
légsűrítő
segédlégsűrítő

4-2. táblázat: A V43-as mozdony segédüzemi fogyasztói
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4.1.2 Az V43-as mozdony alkalmazott modelljei
A 4.1.1. fejezetben kiszámított elemek segítségével összeállítható a V43-as mozdony helyettesítő
modellje. Számításaim során elsőként egy egyszerűsített változattal foglalkoztam, amely csak egy
vontatási áramkörből áll, fűtés és segédüzem nélkül.
Az egyszerűsített V43 modell (4-6. ábra) árama 10…12 periódus alatt éri el az állandósult
állapotát, ezért a számításokat – túlbiztosítva – 15 periódusig, azaz 0,3 s-ig végzem mind a
jelenlegi inicializálás, mind a későbbi számítások során, a függvény utolsó periódusát tekintve a
mozdony felvett primer áramának.

4-6. ábra: Az egyszerűsített V43 modell

Tisztán szinuszos táplálást feltételezve számítható a mozdony árama, melyet a 4-7. ábra
ismertet. Jól látszik, hogy az áram közel négyszögjel, ez a felharmonikusok forrása. A 4-8. ábra a
POS és NEG csomópontok feszültségét és a modell egyenköri áramát mutatja be. Látható, hogy
az egyenáram hullámossága nagyon kicsi, ami a simító fojtótekercsnek (4.1.1.4. fejezet a 34.
oldalon) és a motor induktivitásának köszönhetően diódák kommutálása alatt sem szakad meg.
Ennek eredménye a váltakozó áramú oldalon tapasztalható közel négyszögjel, ami a Grätz-

4-7. ábra: Egyszerűsített V43 mozdonyfeszültség és -áram
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4-8. ábra: Egyszerűsített V43 egyenköri feszültségek és motoráram

kapcsolások jellemzője.
A mozdony szabályozását (a fokozatkapcsoló „működtetését”) az ábrán látható vontatási
transzformátor szekunder feszültségének változtatásával lehet megoldani.
A 4.1.1. fejezet további elemei segítségével összeállítható a V43-as mozdony teljes modellje (4-9.
ábra). Az előző helyettesítő kép vontatási áramköre így kiegészül a pontos másával (vontatási
áramkör „B”), illetve a fűtéssel (4.1.1.6. fejezet) és a segédüzemmel (4.1.1.7. fejezet). A

4-9. ábra: A teljes V43 modell
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segédüzemmel úgy kell számolni, mintha folyamatosan üzemelne, míg a fűtés csak hűvös időben
és kizárólag személyvonatok esetében van bekapcsolva, akkor egy ellenállással lehet közelíteni.
A teljes V43 modell első számítási eredményeit – azonos paraméterek mellett – a 4-10. ábra és a
4-11. ábra ismerteti. A számításokat itt is célszerű 15 periódusig (300 ms-ig) végezni.
Nincs jelentős különbség a feszültség és áram jelalakokban az egyszerűsített modellhez képest, a

4-10. ábra: Teljes V43 mozdonyfeszültség és -áram

4-11. ábra: Teljes V43 egyenköri „A” vontatási áramkör feszültségei és motorárama

4-12. ábra: Teljes V43 mozdonyfeszültség és -áram bekapcsolt fűtés mellett
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segédüzem hatása a harmonikus tartalomra tehát elhanyagolható. A 4-12. ábra a bekapcsolt
fűtés melletti áramfeltételt mutatja be. Mivel a fűtés ohmikus fogyasztó, a felvett áram
harmonikus tartalmát szintén nem növeli (tisztán szinuszos táplálás esetén jelalakja tisztán
szinuszos), alapharmonikusának csúcsértéke mintegy 30 amperrel nagyobb lesz.

4.2 A V63-as mozdony
A V63-as sorozat (4-13. ábra) a MÁV-mozdonyok 11%-át teszi ki, elsősorban nehéztehervonati és
gyors személyvonati mozdony céllal készült, beépített teljesítménye 3600 kW, és 120-160 km/h
sebességgel képes haladni. [18]

4-13. ábra: V63-as mozdony

4.2.1 A V63-as mozdony főbb paraméterei, főáramköre
A mozdony főáramkörét a 4-14. ábra ismerteti: [18]

4-14. ábra: A V63-as mozdony főáramköre
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4.2.1.1 A főtranszformátor
A főtranszformátor hét tekercsű, áttétele 25000/4*568/1534/284 V/V. A 25 kV-os primer
tekercs közvetlenül az áramszedőhöz kapcsolódik, az 568 V-os tekercsek táplálják az
egyenirányítókat (két-két tekercs az „A” és „B” vontatási áramkört), az 1534 V-os a mozdony
vonatfűtő rendszerét, míg a 284 V-os a segédüzemet. [18] A modellben ezt a transzformátort is
több párhuzamosan kötöttel lehet helyettesíteni, a vontatási tekercsek teljesítmény 4850 kVA.

4.2.1.2 Az egyenirányító
Az egyenáramú motorok mindkét oldalon egy-egy soros fojtón keresztül vannak táplálva,
amelyek két-két sorba kötött félig vezérelt egyenirányító híd pozitív kapcsára csatlakoznak. Az
egyenirányító (4-15. ábra) kimeneti feszültségét a tirisztorok gyújtásszögének vezérlésével lehet
szabályozni, a sorba kötött hidak követő vezérlésűek. A diódák és tirisztorok paraméterei (ezzel
együtt veszteségeik) megegyeznek. [18]

4-15. ábra: Az egyenirányító az ATP-ben

A V63-as mozdony esetében hídáganként 7 darab párhuzamosan kötött félvezető található, a
hídágak eredő soros vesztesége a (4-1)-(4-3) egyenletek alapján számítható:

(4-11)

|

⁄

.

(4-12)
(4-13)

,
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A diódával párhuzamos soros R-C tag ellenállása a 4.1.1.3. fejezethez hasonlóan
kapacitása

,

.

4.2.1.3 A soros fojtó
A beépített simító fojtótekercs az egyenköri áram hullámosságát csökkenti, induktivitása
, soros vesztesége

. [18]

4.2.1.4 A vontatómotorok
Egy V63-as mozdonyban hat egyenáramú motor található, mindegyik közvetlenül egy-egy
tengelyt hajt. A két-két sorba kötött egyenirányító három-három párhuzamosan kapcsolódó
motort táplál. A motorok vegyes gerjesztésűek, azaz mind soros, mind külső gerjesztő tekerccsel
rendelkeznek. [18] Névleges adataokat a 4-3. táblázat foglalja össze.
állandó

órás

indító

Pn

600 kW

631 kW

979 kW

Un

900 V

900 V

900 V

In

710 A

750 A

1200 A

4-3. táblázat: A vontatómotor névleges adatai [18]

A motorokat jelen számításokhoz is egy egyszerű
fejezet a 34. oldalon), az

,

és

- -

modellel közelíthetjük (ld. 4.1.1.5.

elemek az ismert teljesítmény adatok alapján könnyedén

számíthatók: [22]

(4-14)

,

ahol
az armatúra ellenállás relatít értéke,
az ellenállás egység a motorkörben, ahol Un és In a motor névleges feszültsége és
árama a 4-3. táblázat alapján.

(4-15)

.

(4-16)

,

ahol
dimenzió nélküli tapasztalati tényező,
a póluspárszám,
névleges szögsebesség.
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(

(4-17)

)

(

)

.

A soros gerjesztés értéke a következőképpen alakul:

(4-18)

,

A disszertációban a jelenlegi, állandó teljesítményhez tartozó paramétereket alkalmazom, a
továbbiak számításait a F3.2. függelék (118. oldal) foglalja össze.

4.2.1.5 A fűtési rendszer
A mozdony és a vonat fűtése (és nyáron bizonyos vonatok a hűtése) a V63-asok esetében
feszültségen történik és kétfokozatú. Maximális teljesítménye 890 kVA, de ezt
csak 10°C környezeti hőmérséklet alatt veszi fel. A [18] irodalom alapján a következő névleges
adatokkal számolhatunk (4-4. táblázat):
Tkülső

Sfűtés

Pfűtés

Ifűtés

10°C felett

614 kVA

600 kW

400 A

10°C alatt

890 kVA

870 kW

580 A

4-4. táblázat: A V63-as fűtési paraméterei

A fűtés a modellben soros R-L elemmel közelíthető.

(4-20)

(

|

(4-19)

|

(

|

)

,

)

,

|

illetve

(4-22)

(

|

(4-21)

|

)

|

(
|

)

,

.

A modellben mindkét fűtési kört leképeztem, a szimuláció paramétereinek függvényében
lehetőség van bármelyik bekapcsolására, vagy figyelmen kívül hagyására. (Ez utóbbi esetben a
főtranszformátor fűtési tekercse üresen jár.)

4.2.1.6 A segédüzem
A segédüzemet a rendelkezésre álló adatok alapján úgy vehetjük figyelembe, mintha a
főtranszformátor segédüzemi 284 V-os tekercsén (

) keresztül párhuzamosan

kapcsolódna a vontatási áramkörökkel és a fűtéssel. Összteljesítménye 312 kVA, az ide tartozó
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fogyasztók egy része váltakozó áramú, a többi a segédüzemi egyenirányító egyenköréhez
csatlakozik, melynek egyenfeszültsége 220 V. A jelentősebb segédüzemi berendezések névleges
adatait (és helyettesítő impedanciájuk/ellenállásuk értékeit) a 4-5. táblázat foglalja össze. [18]
Pn
olajkeringető szivattyú

600 W

vontatómotor szellőző

Qn

In
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2,4 A
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Un
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4-5. táblázat: A V63-as mozdony segédüzemi fogyasztói

4.2.2 A V63-as mozdony alkalmazott modellje
Az eddigi elemek alapján összeállítható a mozdony ATP-EMTP modellje, amelyet a 7-24. ábra
ismertet (F3.3 függelék a 119. oldalon). A modell árama 8…10 periódus alatt állandósul, így a
V43-as esetében alkalmazott 15 periódusig tartó számítás most is megfelelő mind a tesztelés,
mind a további számítások során.
Az ellenőrző számítások eredményeit a 4-16. ábra és a 4-18. ábra ismerteti. Jól látható a
gyújtásszög-vezérlés hatása, és az, hogy az egyenköri áram hullámossága lényegesen nagyobb,
mint az a V43-as esetében volt tapasztalható. Ez annak köszönhető, hogy a fojtó induktivitása
kevesebb, mint a fele a korábbi esetnek. A teszt számítás során – és a disszertáció további, V63ast feltételező fejezeteiben – a modell rajza szerinti „felső” híd teljesen ki van vezérelve, míg az
„alsó” esetében 30° gyújtás késleltetést alkalmaztam. Későbbi alkalmazása során a szögek
tetszőlegesen állíthatók, így a mozdony minden üzemállapota vizsgálható.

4-16. ábra: A V63-as mozdony feszültsége és árama
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A 4-18. ábra árama itt három párhuzamosan kapcsolt motort táplál, így ezt hárommal elosztva
kapjuk meg az egy motorra eső áramot, amelyet a 4-19. ábra ismertet.

4-17. ábra: A V63-as egyenköri feszültsége és árama

4-18. ábra: A V63-as mozdony egy motorra eső feszültsége és árama

A segédüzem teljesítménye a mozdonyénak csupán 6%-a, így ismét arra a következtetésre
juthatunk, hogy jelentős hatása a harmonikus tartalomra nem lesz. A fűtés a 4.2.1.5. fejezetben
írottaknak megfelelően kétkörös, szintén passzív jellegű fogyasztó. Mivel a V63-as mozdonyok
túlnyomórészt tehervonatok vontatásában vesznek részt, a teszt számítások – és a disszertáció
további fejezetei – során ezt a rendszert nem kapcsoltam be, a főtranszformátor fűtési tekercse
tehát üresen jár.
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5 A kéttartományos szimuláció és alkalmazása
A nagyvasúti villamos vontatás hálózati visszahatásának számításához többféle modellezési
technikát is alkalmazhatunk. Az 5. fejezetben elsőként áttekintést kívánok nyújtani az elméleti
lehetőségekről és más kutatócsoportok által használtakról (5.1), majd részletesen ismertetem és
szimulációs számításokkal alátámasztom az ún. kéttartományos szimuláció módszerét (5.2 és
5.3).

5.1 A különböző modellezési lehetőségek áttekintése
A vizsgálati módszereket alapvetően három csoportba sorolhatjuk. Beszélhetünk


frekvencia-tartományi,



időtartományi és



a két tartományban együttesen számító

szimulációról. Ebben a fejezetben a különböző módszereket az előzménynek tekinthető
irodalmakban fellelhető alkalmazási példákkal együttesen elemzem.

5.1.1 Frekvencia-tartományi szimuláció
A legegyszerűbb változat az a modell, amely teljes egészében a frekvencia-tartományban
számítható. Ebben az esetben a mozdonyt egy áramgenerátorral szükséges helyettesíteni, áram
spektruma előzetes mérések vagy számítások során állapítható meg. A számításokat azokon a
felharmonikus

rendszámokon szükséges

csak elvégezni, amelyek a

végső

eredmény

szempontjából jelentősek.
A [4] irodalom számításai során teljes mértékben ezt az elvet alkalmazza. A szerzők magyar
környezetben V63-as mozdonyt feltételezve végeztek számításokat. A mozdony áramának
spektrumát korábbi mérések alapján határozták meg különböző paraméterek mellett, így az
rendelkezésre áll többek között a teljes kivezérléses (mind a „felső” mind az „alsó” híd
tirisztorainak 0° a gyújtásszöge, azaz diódás üzemben működnek) esetben, illetve akkor, amikor
a mozdony áramának maximális a THD értéke. A cikk – amelynek modelljét részben én is alapul
vettem a tápszakasz modell felépítése során – meghatározza az 1×25 kV-os vontatási rendszer
tápszakaszára jellemző harmonikusokat, foglalkozik az áram-kiemeléssel és a pszofometrikus
zavaró hatással. Az alkalmazott modell egyszerű, igen gyorsan számítható, gyakorlatilag egy
lépésben eredményhez lehet jutni. A hátránya abban mutatkozik, hogy a számítás során a
mozdony árama független a feszültségtől. Noha az alapvetései helytállóak (a mozdony
helyettesíthető áramgenerátorral, a mozdonyáram jellege független a hálózattól), azonban a
vegyes modellek (ld. 5.1.3., majd 5.2. fejezet) előnyei éppen abban mutatkoznak, hogy
számolnak az egymozdonyos esetben az önmagára –, míg többmozdonyos üzemnél az egymásra
– hatással, amivel az áramkiemelés szempontjából jelentős pontosítás érhető el.
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A [23] irodalom szintén a frekvencia-tartományban szolgáltat eredményt olasz hálózati
viszonyok között. A cikkben egy statisztikai modellt találunk, amely korábbi mérések alapján
véletlenszerű torzítások sorozata alapján határozza meg a tápszakasz által felvett átlagos áram
spektrumot. A mi esetünkben ez a számítás nem túl releváns, ugyanis az olasz rendszer
egyenáramú, így az egyenirányítás az alállomásban történik. Ebből következik az, hogy az olasz
rendszer esetében a hálózati visszahatás első számú forrása az alállomási vezérelhető 12 ütemű
egyenirányító, a tápszakasz mentén zajló fizikai folyamatok kevésbé játszanak szerepet.

5.1.2 Időtartományi szimuláció
Megalkotható a teljes hálózat időtartományi modellje is, amelyet a tranziens számításoknál
szoktak alkalmazni. A mozdony modell minden további nehézség nélkül számítható is lenne így,
azonban a tápszakasz modell elemei a frekvencia tartományban adottak, korábbi helyszíni
mérések eredményeként.
A legnagyobb probléma esetünkben a mögöttes hálózat impedancia helygörbéjével van.
Amennyiben ennek a menetét az 50. harmonikusig szeretnénk időfüggvénnyel közelíteni, az
átviteli függvény legalább 5…6 pólust és zérust tartalmazna, ami jelentősen megnövelné a
számítási időt. Nem megfelelő leképezés esetén a frekvenciafüggő csillapítási és kiemelési
jelenség is torzulna, végső soron a végeredmény nem tükrözné a valóságot.
Az idevágó szakirodalmat áttanulmányozva tapasztalható, hogy a [24] irodalom a vasúti
vontatás okozta feszültség torzítással foglalkozik, ehhez pedig egy tisztán időtartományi
modellel (is) számít. Fontos azonban megemlíteni két nem elhanyagolható különbséget:
1.

A

modell

az

olasz

nagyvasúti

hálózat

tápszakaszainak

számítására

készült.

Olaszországban néhány, az elmúlt években átadott, vagy éppen épülő nagysebességű
vonal kivételével a rendszer egyenáramú, az egyenirányítás az alállomásokban történik.
Éppen ezért mind felépítésben mind működésében és hálózati visszahatásában
különbözik a magyartól.
2. A számítás során a mögöttes hálózat impedanciáját figyelmen kívül hagyták, a váltakozó
áramú körben mindössze a transzformátor primer tekercsre redukált impedanciáját
találjuk. Ez nyilvánvalóan pontatlanságot visz a számításba. Amennyiben a cél a
transzformátor primer feszültségének pontos meghatározása, ez a közelítés nem
elegendő.
A [25] irodalom szerzői időtartományi analóg modelles leképezést alkalmaznak, a 25 kV-os
rendszert

50 V-os

feszültségszinten

számítják.

A

cikk

elsősorban

alapharmonikus

meddőkompenzálás vizsgálata szempontjából releváns, mert egy a harmadik harmonikusnál
kicsit kisebb frekvenciájú szűrő telepítésének hatását modellezi, az egyes hálózati elemek pedig
frekvenciafüggetlen impedanciákkal vannak helyettesítve, így az áramkiemelés számítására
alkalmatlan.
47 

Kiss Péter

A nagyvasúti villamos vontatás hálózati visszahatásának szimulációja

5 A kéttartományos szimuláció és alkalmazása
A tisztán időtartományi szimulációs számítás az utóbbi évtized gyors számítógépein már nem
jelentene problémát, azonban az előbb vázolt okok miatt nem alkalmazzuk.

5.1.3 Frekvencia- és időtartományi szimuláció
Lehetőség van a két tartomány együttes alkalmazására is. A [24] irodalom az előző
fejezetpontban említett modellt használja fel egy iterációs, frekvencia- és időtartományi modellt
együttesen számító iteratív algoritmus igazolására. Az eredmények azon országok számára
lehetnek érdekesek, ahol egyenáramú és kétoldali táplálású a vontatási hálózat, és azon
egyenköri felharmonikus szűrést alkalmaznak. A cikk kitér a tápláló áram jelalakjára, ami a
háromfázisú 12 ütemű egyenirányítók alkalmazása esetén várt képet mutatja. Ez a módszer – a
mögöttes hálózat elhanyagolása miatt – közvetlenül nem alkalmas a vontatási hálózat okozta
alállomási primer feszültség spektrum meghatározására, azt mindössze bemenő mért
függvényként lehet megadni.
A célom egy olyan szimulációs módszer kidolgozása, amely mind a feszültség mind az
áramspektrumok számítását lehetővé teszi a tápszakasz bármely pontján és az alállomási
transzformátor primer valamint szekunder oldalán egyaránt. A [24] irodalom nem tárgyalja
részletesen, hogy a bemenő feszültség csak tisztán szinuszos mögöttes generátor feszültség lehet,
vagy lehetőség nyílik-e spektrumok beszámítására, azonban úgy gondolom, hogy a második
esetben sem lehet elegendő pontosságú a mögöttes hálózat modellje nélkül.

5.2 A kéttartományos szimuláció módszere
Jelen doktori értekezés egy újabb lehetőséget ismertet, amely a kettő kombinációjából
eredeztethető: a mozdonyt az idő-, míg a tápszakaszt a frekvencia-tartományban számítva
szolgáltat eredményt. A számítás alapja egy iterációs algoritmus, működését az 5-1. ábra
ismerteti:

előző
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START
Imoz

Imoz

tápszakasz modell

következő
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i

frekvencia-tartomány
időtartomány
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mozdony modell

lépés?
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5-1. ábra: A kéttartományos szimuláció működése
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Elsőként – mintegy nulladik lépésként – a tisztán 50 Hz-es mögöttes hálózati táplálást
feltételezve, és a mozdony helyét egy rá jellemző 50 Hz-es impedanciával lezárva meg kell
határozni, hogy mekkora alapharmonikus feszültség jut ténylegesen és milyen fázisban a
mozdony modellre. Ezt a mozdony modellbe betáplálva számítható egy mozdonyáram, amelyet
visszahelyettesítve a tápszakaszba loadflow számítással kapjuk az első teljes mozdonyi feszültség
spektrumot. A kapott spektrummal újabb számítás végezhető, majd ezt a ciklikus számítást kell
végezni addig, amíg két egymást követő lépés mozdonyi feszültség spektrumai közötti különbség
egy előre meghatározott érték alá nem csökken. Az előbbiekben bemutatott V63-as mozdony
modellt használva 1% eltérést megengedve négy lépésre volt szükség a számítás során.
Az itt ismertetett eljárást kéttartományos szimuláció (angolul: Double Domain Simulation)
néven a témavezetőmmel, Dr. Dán Andrással széles körben publikáltam ([S1]-[S11], [S17]).

5.3 Számítások a kéttartományos szimuláció alkalmazásával
A módszer részletes elemzésére a korábban már ismertetett mintahálózaton mindkét bemutatott
mozdony típussal végeztem számításokat. Az időtartományban számítandó mozdony modelleket
a 4.1.2. és 4.2.2. fejezetben megállapított módon az állandósult állapot beálltáig szükséges
számítani. A szimulációk során 15 periódusnyi időt alkalmaztam, ami bármilyen általam vizsgált
mozdony paraméter mellett elegendőnek bizonyult. Az utolsó periódus időfüggvényét Fouriersorba fejtve meghatározható a mozdony adott feszültség mellett felvett áram spektruma. (Éppen
ezért fontos, hogy a futási idő a periódusidő egész számú többszöröse, hiszen a fázis spektrum
pontossága csak így garantálható.) A frekvenciatartományban számítandó tápszakasz modell
számítása ennél lényegesen egyszerűbb, mivel ott mindössze egy egyszerű loadflow számításra
van szükség valamennyi érintett harmonikuson.
A két modell közötti kapcsolatot megvalósító mozdonyáramot és mozdonyfeszültséget Excel
táblákban tárolom, ahol közvetlen lehetőség nyílik a kiértékelésre is. Az egyszerűbb
összehasonlíthatóság kedvéért mindkét változót a frekvencia-tartományban rögzítem. A Fouriersorba fejtést az ATPDraw segédprogramja, a PlotXY beépített DFT algoritmusa végzi, inverz
transzformáció alkalmazása szükségtelen, mert az időfüggvényben is megadható olyan
áram/feszültségforrás a programban, amelynek a bemenete egy Fourier-sor.
Az iteráció leállításának feltételt kell szabni. Tapasztalatom alapján amennyiben az
alapharmonikushoz viszonyított 1% eltérést engedélyezünk valamennyi harmonikusra, a
számítások eredményességéhez 3…6 lépésre van szükség. A különböző szoftverek közötti
kapcsolatot külső adatfájlokkal valósítom meg, amelyek generálását és feldolgozását Visual
Basic makrókkal támogatom. Az eredményeket a következő fejezet ismerteti.
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5.3.1 V43-as mozdony hálózati visszahatásának modellezése
5.3.1.1 Számítások egyszerűsített V43-as modellel
Az első számítást a 4.1.2. fejezet egyszerűsített modelljével ismertetem. Noha ilyen (egymotoros,
segédüzem nélküli) mozdony a valóságban nem létezik, a kép teljessége érdekében érdemes róla
beszélni. Bizonyos alapvető tulajdonságok már erről a modellről is levonhatók.
A számításhoz mindössze három lépésre volt szükség. A feszültség-spektrumokat az 5-2. ábra, az
áramspektrumokat az 5-3. ábra, míg az időfüggvényeket az 5-4. ábra ismerteti.
Látható az áramkiemelés hatása, amelyet a 3.3.3. fejezetben ismertettem. A hatás a 950 és
1150 Hz-es összetevők esetén a leginkább jelentős, azonban az áramok abszolút értékének
alakulása miatt ezek közül az első tűnik igazán jelentősnek. A mozdonyáram (5-3. ábra,

5-2. ábra: Feszültség-spektrumok egyszerűsített V43 modell mellett

5-3. ábra: Áramspektrumok egyszerűsített V43 modell mellett
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5-4. ábra: Időfüggvények egyszerűsített V43 modell mellett

függvény) spektruma közelíti azt az ideális négyszögjel spektrumot, ami az egyfázisú diódás
áramirányítók jellemzője, azonban a leginkább kiemelő harmonikusok közelében eltérés
tapasztalható a burkológörbétől. Szintén a mozdonyáram sajátosságai miatt a legnagyobbra a
kiemelés szempontjából jelentéktelen 150 Hz-es komponens adódik (értéke közel egy
nagyságrenddel nagyobb a 950 Hz-esnél), így a majdani szűrési feladatot mindenképpen ezen
frekvenciával kell kezdeni.
A

feszültség

spektrumokat

vizsgálva

(5-2.

ábra)

jelentős

eltérést

tapasztalunk.

A

felharmonikusok közül a legnagyobbnak ugyan szintén a 150 Hz-es komponens adódik, de közel
ugyanakkora a 950 Hz-es is. További különbséget jelent, hogy a burkológörbe a kiemelő
harmonikusokig

szinte

konstans

a

teljes

tápszakasz

mentén.

A

3.3.3.

fejezetben

megállapítottam, hogy a kisebb rendszámokon inkább a hálózat felé záródik a felharmonikus
áramhurok, így a fázishatár felé folyó áramok a frekvencia csökkenésével csökkenő tendenciát
mutatnak. Ebből az következik, hogy a tápszakasz az adott harmonikusra nézve a mozdonytól a
fázishatár felé üresen jár, azon részén a feszültségesés nem jelentős. A 750 Hz-es komponenstől
ez a megállapítás már nem áll fenn, a különböző erősítési tényezők határozzák meg az
árameloszlást, és ebből adódóan a feszültségeket.
Az 5-4. ábra az időfüggvényeket ismereti. A könnyebb összehasonlítás érdekében a jelentősen
torzított áramok esetében az alapharmonikust szaggatott görbével szintén ábrázoltam. Jól
láthatóan legsimább a zölddel jelölt

feszültség, ami nem más, mint az alállomási

transzformátor 120 kV-os oldalán mérhető feszültség 25 kV-os feszültségszintre redukált
függvénye. Az alállomástól távolodva a torzítás nő, ennek megfelelően a bordó függvény (

)

lényegesen hullámosabb. Az áramok esetén éppen az ellenkező hatás figyelhető meg. A
mozdonyáram (
(

) jellemző hullámos négyszögjelre emlékeztető függvénye a tápszakasz elejére

) jelentős mértékű felharmonikus tartalomra „tesz szert”.
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5.3.1.2 Számítások a teljes V43-as modellel
A teljes V43-as modell feszültség-spektrumait az 5-5. ábra, míg áramspektrumait az 5-6. ábra
ismerteti. Az számítás során ezen esetben öt lépésre volt szükség.
A feszültség-spektrumokat tekintve (5-5. ábra) tapasztalhatjuk, hogy jelentősen megerősödtek
az áramkiemelésnél jellemző komponensek, a 950 Hz-es összetevő a mozdonytól a fázishatár
felé az 1000 V-os értéket is túllépi, de az 1050 és 1150 Hz-es komponensek is megközelítik.
Az áramoknál (5-6. ábra) is mérséklődött a közel egy nagyságrendnyi különbség a 150 és
950 Hz-es komponens között, és itt is kiugró értékű a kiemelt 1150 Hz-es harmonikus. A
mozdonyáram (

) burkológörbéje szabályosabbnak tűnik, ennek megfelelően a hozzá tartozó

THD érték (lásd 5.3.3. fejezet) az egyszerűsített modell számításaihoz képest kisebbre adódik.

5-5. ábra: Feszültség-spektrumok teljes V43 modell mellett

5-6. ábra: Áramspektrumok teljes V43 modell mellett
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5-7. ábra: Időfüggvények teljes V43 modell esetén

5-8. ábra: Időfüggvények teljes V43 modell és bekapcsolt fűtés esetén

Mindez annak ellenére, hogy a megnövekedett teljesítmény miatt a feszültségeknél éppen
ellenkező tendencia tapasztalható.
Az időfüggvényeket az 5-7. ábra ismerteti. Az áram effektív értéke hozzávetőlegesen kétszerese
az egyszerű modellnél számoltnak, hiszen itt már mindkét motor az áramkörben van, és az
alállomási áram jellemző nagyfrekvenciás összetevője is nagyobb amplitúdójú. Ennek ellenére az
alapharmonikus nőtt nagyobb mértékben, ez magyarázza a kisebb THDI-t, és egyben a
jelentősebb áramkiemelés a nagyobb feszültség torzítást.
Az 5-8. ábra összehasonlításképpen az időfüggvényeket bekapcsolt fűtés mellett szemlélteti,
ezen számításhoz három lépésre volt szükség. Számottevő a különbség mind az áram, mind a
feszültség hullámosságát illetően. Ez alapvetően abból adódik, hogy egy jelentős, az eddigi
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mozdony teljesítmény közel felét kitevő lineáris, azaz harmonikusokat nem termelő fogyasztót
kapcsoltunk be a mozdonyon. Ez jelentősen javítja a mind a mozdony, mind a teljes tápszakasz
hálózati visszahatását és fázistényezőjét. Ezen felül a többlet teljesítmény miatt mintegy 200 Vtal nő a feszültségesés, azaz ennyivel csökken a mozdonyra jutó feszültség effektív értéke.
Az eddigi számításoknál a mozdony mindhárom esetben a 10 km-re helyezkedett el az
alállomástól. A megalkotott modell segítségével lehetőség nyílik a hosszlánc-rendszer mentén
tetszőleges helyen vizsgálni a felharmonikus áram injektálás hatását. Az 5-9. ábra a feszültség-,
az 5-10. ábra az áramspektrumokat, míg az 5-11. ábra az időfüggvényeket ismerteti abban az
esetben, amikor a V43-as a tetszőleges elhelyezést bizonyítandó 24 km-re található az
alállomástól. Ahogyan arra a 3.3.3. fejezetben is kitértem, és a [4] és [7] irodalom is megemlíti,
az áramkiemelés mértéke nő a mozdony alállomástól mért távolságának növekedésével. A

5-9. ábra: Feszültség-spektrumok teljes V43 modell mellett (24 km-re az alállomástól)

5-10. ábra: Áramspektrumok teljes V43 modell mellett (24 km-re az alállomástól)
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5-11. ábra: Időfüggvények teljes V43 modell esetén (24 km-re az alállomástól)

5-12. ábra: Az alállomási áramkiemelés frekvencia-függvénye 10 és 24 km mozdony pozíció
esetén

számítás során négy lépésre volt szükség.
A 10 és 24 km-es eredmény függvények menete között eltérés figyelhető meg, elsősorban az
áramkiemelésben leginkább érintett 950 Hz-es nála nagyobb frekvenciájú komponensek esetén.
Érdemes összehasonlítani közvetlenül az áramkiemelés mértékét a különböző frekvenciákon
(5-12. ábra). A távolabbi mozdony esetén szintén a 950 Hz-es komponensnél tapasztalható a
legnagyobb különbség, ami közel kétszeres áramkiemelést jelent, de a 750 és 850 Hz-es
összetevők is több, mint 1,5-szeres eltérést mutatnak.

5.3.1.3 Számítások két V43-assal
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A kéttartományos szimuláció több mozdony együttes számítására is alkalmas. Ebben a
fejezetpontban két V43-ast helyeztem el a tápszakaszban. Az egyik (m1) továbbra is 10, míg a
másik (m2) 24 km-re található az alállomástól. A könnyebb összehasonlítás végett a két
mozdony paraméterezése (és a fokozatkapcsoló állása) megegyezik az előző fűtés nélküli
számításnál alkalmazottal. Az iteráció némileg bonyolultabbá vált, a ciklusból való kilépési
feltételt ebben az esetben mindkét mozdonyra jutó feszültség különbségének teljesítenie kell. Az
eredmény eléréséhez így hat lépésre volt szükség.
A könnyebb áttekinthetőség érdekében az ábrákon csak a két mozdony és a 0 km-es pozíció
feszültségeit és áramait ábrázolom (a feszültség-spektrumoknál a fázishatár függvényével
kiegészülve). A feszültség-spektrumokat (5-13. ábra) vizsgálva megfigyelhető, hogy a
várakozásoknak megfelelően lényegesen nagyobb lett a hálózat felharmonikus tartalma. Az

5-13. ábra: Feszültség-spektrumok két V43 modell mellett

5-14. ábra: Áramspektrumok két V43 modell mellett
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áramspektrumokat (5-14. ábra) vizsgálva tapasztalható, hogy jelentős különbség adódik a két
mozdonyáram között.

Az

eltérés elsősorban

az

áramkiemelésben leginkább érintett

komponenseknél számottevő (950…1150 Hz). Ebből következik hogy ugyanazon beállításokat
alkalmazó diódás egyenirányítóval felszerelt mozdony különböző torzítottságú feszültségek
mellett különböző áramokat vesz fel. A felvett áram a kéttartományos szimuláció módszerének
alkalmazásával tetszőleges pontossággal meghatározható, amennyiben a tűréshatárt 1%-ra
állítjuk, a szimuláció mindössze 3…6 lépésben eredményt szolgáltat ennél a mozdony típusnál.
Az időfüggvényeket az 5-15. ábra ismerteti. Jól látható, hogy a két mozdony árama egyáltalán
nem fedi egymást.

5-15. ábra: Időfüggvények két V43 modell mellett

A vezéreletlen áramirányító egyenköri feszültsége érzékeny a bemeneti feszültség változására, az
egyenáramú motor pedig impedancia-tartó fogyasztóként modellezhető. [22] Ezt az elvet
használják ki a V43-as mozdony szabályozásánál, amely során a fokozatkapcsolóval végső soron
az egyenirányítóra jutó feszültség értéke módosítható (lásd: 4.1.1.2. fejezet a 32. oldalon). [16]
Így belátható, hogy az alapharmonikus áram a tápszakasz mentén tapasztalható feszültségesés
miatt kisebb a 24 km-nél található mozdonynál. Azaz itt is arra juthatunk, hogy a mozdony
árama a feszültség függvénye, és pontosabb a kéttartományos szimuláció eredménye a tisztán
frekvenciatartományi, a mozdonyt előzetesen a tápszakasztól függetlenül számított/mért
spektrumok alapján beszámító számításnál (lásd: 5.1.1. fejezet a 46. oldalon).

5.3.2 V63-as mozdony hálózati visszahatása
Az 5.3.2. fejezetben a gyújtásszög-vezérelt V63-as mozdony számításait ismertetem. A mozdony
itt is 10 km-re található az alállomástól. Mivel a gyújtásszögtől mind a fázistényező mind a
harmonikus tartalom jelentősen függ, három különböző esetet ismertetek, amelyeknél az egyik
híd teljesen ki van vezérelve, míg a másiknál 30°, 45° és 60° késleltetést alkalmazok. Mind a
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három számításnál három lépésre volt szükség az eredményességhez. A negyedik számítás célja
a maximálishoz közeli alállomási zavaró áramok meghatározása, ebben az esetben az indítási
paramétereivel leképzett mozdony az előző fejezethez hasonlóan 24 km-re található az
alállomástól.

5.3.2.1 Számítások 0° és 30°gyújtásszögvezérlés mellett
0° és 30° esetén a feszültség-spektrumokat az 5-16. ábra, míg az áramspektrumokat az 5-17.
ábra ismerteti. A feszültség-spektrumot tekintve az áramkiemelésben érintett harmonikusok
nagyság sorrendje felcserélődik, a 950 Hz-est megelőzi az 1150 Hz-es komponens. Az áramoknál
pedig a tápszakasz elején egészen 450 Hz-ig nagyobb abszolút értékű harmonikusokkal
találkozunk, mint az áramkiemelésben résztvevők.

5-16. ábra: Feszültség-spektrumok V63 modellel 0° és 30° mellett

5-17. ábra: Áramspektrumok V63 modellel 0° és 30° mellett
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A számításhoz tartozó időfüggvényeket az 5-18. ábra ismerteti. Számottevő a különbség mind a
feszültség mind az áram jelalakokban a V43-ashoz képest. Láthatóan lényegesen nagyobb az
alapharmonikus fázisszöge, ami a fázistényezőkben is megmutatkozik (5-1. táblázat a 62.
oldalon). Amíg a vezéreletlen, diódás mozdonyoknál a cosφ értéke igen kis tartományban
mozog, (legfeljebb a vontatási teljesítmény/mozdony teljesítmény arány befolyásolja,) addig a
gyújtásvezérlés hatására lényegesen nagyobb tartományban változhat, ahogyan azt a [4]
irodalom is megállapítja. A V63-as mozdony egyenáramú körében lényegesen kisebb
fojtótekercs található, ennek megfelelően az áram hullámossága is nagyobb.

5-18. ábra: Időfüggvények V63 modellel 0° és 30° mellett

5.3.2.2 Számítások 0° és 45°gyújtásszögvezérlés mellett
Amennyiben növeljük a gyújtásszöget, jelentős változás tapasztalható mind a spektrumokban
(5-19. ábra, 5-20. ábra), mind az időfüggvényekben (5-21. ábra). A mozdonyáram jelentős

5-19. ábra: Feszültség-spektrumok V63 modellel 0° és 45° mellett
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5-20. ábra: Áramspektrumok V63 modellel 0° és 45° mellett

5-21. ábra: Időfüggvények V63 modellel 0° és 45° mellett

változása miatt megszűnik az áramkiemelésben jelentős komponensek dominanciája.
Az időfüggvényekben (5-21. ábra) a feszültség hullámossága nem változik jelentősen. Szemmel
látható a mozdonyáram változása, a gyújtásszög-vezérlés jelentős késleltetése, továbbá a
fázisszög növekedése (ami aztán a cosφ csökkenéséhez vezet). Ez a két jelentős különbség a
vezérlés hatása, míg a V43-as esetében nemigen volt elképzelhető 0,9-nél kisebb fázistényező,
addig V63-as esetén a számításaim során nem tapasztaltam 0,88-nál nagyobbat, és a [4]
irodalom mérései alapján lényegesen rosszabb értéket is kaphatunk kevésbé kivezérelt
esetekben (például mozdony induláskor).
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5.3.2.3 Számítások 0° és 60°gyújtásszögvezérlés mellett
Amennyiben a felső híd gyújtásszögét 60°-ra állítjuk, az áram maximális értéke még inkább
lecsökken, jellegére a 0° és 45° gyújtásszög beállítású mozdony áramához hasonló jelalakot
tapasztalunk (5-22. ábra).

5-22. ábra: Időfüggvények V63 modellel 0° és 60° mellett

Az időfüggvényhez tartozó spektrum is jellegét tekintve azon számításhoz hasonlít, ám
lényegesen nagyobb alapharmonikus fázisszög és THDI mellett.

5.3.2.4 Számítások indítási paraméterekkel
A [26] irodalomban a szerzők konkrét mérései eredmények alapján megállapítják, hogy a
legnagyobb pszofometrikus zavaróáram és a legnagyobb harmonikus tartalom a vonatok

5-23. ábra: Áramspektrumok indítási paraméterezésű V63 modellel
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gyorsítása során a felső híd kivezérlése közben tapasztalható. Amennyiben a cél ezen eset
modellezése, célszerű az indítási paraméterekkel is számítást végezni. Annak érdekében, hogy az
alállomási áramkiemelés is közel maximális legyen, a mozdonyt a fázishatár közelében célszerű
elhelyezni, így ebben a pontban a V63-as modell ismét 24 km-re található az alállomástól. A
számítás három lépést igényelt, az eredményként kapott áramspektrumokat az 5-23. ábra
ismerteti.

5.3.3 A cosφ1, THD és pszofometrikus jellemzők összehasonlítása
Az előzőekben ismertetett számításokhoz tartozó alállomási (25 kV-os oldal) és mozdonyi
alapharmonikus cosφ és THD értékeket foglalja össze az 5-1. táblázat. A függvényeknél
levontaknak megfelelően a feszültség torzítása az alállomás felé jelentősen csökken, míg az
áramé – az áramkiemelés hatására – nő. A fázistényező ezen esetekben mindig kedvezőbb az
alállomásnál. A különbség azonban a teljesítmény növekedésével csökken, a majdnem teljesen
kivezérelt V63-as teljesítménye már közel esik a tápszakasz természetes teljesítményéhez.
fejezet

mozdony

5.3.1.1
5.3.1.2

5.3.1.3

cosφ0km

cosφm

egyszerű V43

0,978

0,966

V43 10 km-re

0,946

V43 fűtéssel
V43 24 km-re
V43 10 km-re
V43 24 km-re

THDUm

THDI0km

THDIm

2,11%

3,19%

38,01%

33,62%

0,938

4,48%

6,71%

34,51%

28,83%

0,973

0,971

2,12%

3,25%

17,02%

15,71%

0,944

0,910

2,78%

5,78%

30,22%

25,18%

0,913

0,908
0,892

THDU0km

6,85%

4,56%

8,79%

26,54%

23,82%
21,51%

5.3.2.1

V63 0° és 30°

0,913

0,915

7,04%

10,93%

29,20%

26,76%

5.3.2.2

V63 0° és 45°

0,887

0,886

5,12%

7,78%

24,05%

21,47%

5.3.2.3

V63 0° és 60°

0,853

0,843

3,46%

5,29%

30,70%

27,02%

5.3.2.4

indító V63

0,900

0,910

8,52%

13,30%

29,33%

26,37%

5-1. táblázat: cosϕ és THD értékek

Az 5.3. fejezet egyes pontjaiban a két, Magyarországon leginkább jellemző, ám eltérő
szabályozási stratégiájú mozdonytípussal végeztem számításokat több jellemző üzemállapotban
a teljesség igénye nélkül. Igyekeztem azt az üzemállapotot feltételezni, amelyik az utazási
sebességet elért (felgyorsított vonatok) esetén 100…120 km/h sebesség mellett nyíltvonali
pályán jellemzőek, ez alóli egyetlen kivétel az 5.3.2.4. fejezet számítása, ahol a mozdony
gyorsítás közben modellezett. Minden modellnél bemutattam (még a 4. fejezetben) a
teljesítmény szabályozásának módját (V43: fokozatkapcsoló, V63: gyújtáskésleltetés), és annak
modellbeli leképezését, amely segítségével gyakorlatilag bármilyen üzemállapot beállítható.
A kéttartományos szimuláció alkalmas a (2-6) egyenlet alapján pszofometrikus feszültség és
áram jellemzők meghatározására is. Ezeket az 5-2. táblázat foglalja össze. Amennyiben egy
feladat egy közelben futó távközlési vonal zavarásának meghatározását kívánná meg, a
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kéttartományos szimuláció segítségével számított pszofometrikus jellemzők és a csatolási
tényező szorzataként a zúgászavar a tápszakasz bármely pontján számítható. Ez egy a
sokoldalúságot bizonyító lehetőség, azonban a jelenséggel a disszertációban a későbbiekben nem
foglalkozom.
fejezet

mozdony

5.3.1.1
5.3.1.2

5.3.1.3

Up 0km

Up m

egyszerű V43

552,07 V

808,90 V

6,46 A

4,30 A

V43 10 km-re

1453,47 V

2129,52 V

14,25 A

7,28 A

V43 fűtéssel

510,73 V

750,57 V

6,20 A

4,30 A

V43 24 km-re

831,12 V

1593,82 V

8,67 A

4,25 A

V43 10 km-re
V43 24 km-re

1439,50 V

Ip 0km

2091,93 V

Ip m

3,56 A

13,98 A

2701,06 V

2,95 A

5.3.2.1

V63 0° és 30°

2015,22 V

3017,89 V

21,02 A

11,66 A

5.3.2.2

V63 0° és 45°

1565,44 V

2300,34 V

16,30 A

9,48 A

5.3.2.3

V63 0° és 60°

973,13 V

1447,21 V

10,87 A

6,77 A

5.3.2.4

V63 24 km-re

2433,42 V

4804,67 V

25,80 A

13,33 A

5-2. táblázat: Pszofometrikus feszültségek és áramok

5.3.4 Összevetés a tisztán frekvencia-tartományi szimulációval
A korábbiakban a tisztán frekvencia-tartományi számítások (lásd: 5.1.1. fejezet a 46.oldalon)
voltak előtérben, a kutatásom ezen részének a célja a számítások pontosítása. Az 5.3. fejezet
eddigi pontjaiban sikerült rávilágítanom arra a fontos tényre, hogy az ugyanazon beállításokat
alkalmazó mozdony különböző torzítottságú feszültségek mellett különböző áramokat vesz fel,
hiszen hiába alkalmaztam ugyanazt a V43-as modellt az egyedüli és kétmozdonyos számításnál
egyaránt, jelentős különbségek tapasztalhatók a mozdonyáram spektrumának tagjaiban és a
THDI értékekben is. Amennyiben a tisztán frekvenciatartományi szimulációval ilyen pontosságú
eredményt szeretnénk kapni, a szituációtól függően számtalan pozícióban és paraméterek
mellett szükség lenne a mozdonyáram előzetes mérésére. Ez nyilvánvalóan nehezen
kivitelezhető, arról nem is beszélve, hogy nem tudjuk garantálni a környezet változatlanságát (a
mögöttes hálózat mérésponti impedancia helygörbéje időben változó jellegű).
Annak érdekében, hogy közvetlenül meghatározható legyen az, hogy mennyivel pontosabb a
kéttartományos szimuláció a tisztán frekvenciatartományi számításhoz képest mind V43-as
mind V63-as mozdonnyal végeztem egy tisztán frekvenciatartományi szimulációt is. Az idő- és
frekvencia függvények jellege megegyezik (ahogyan a kétmozdonyos számítás - 5.3.1.3. fejezet –
esetén

is

alapvetően

mozdonyáramok

között)

felharmonikus
a

amplitúdóbeli

kéttartományos

szimuláció

eltéréseket
esetén

tapasztalhattunk
számoltakkal,

ám

a
a

harmonikusokat külön-külön tekintve az alapharmonikus közelében néhány, a nagyobb
rendszámokon azonban akár 40…60% is lehet az eltérés. Mivel ezek kis teljesítményűek,
közvetlen összehasonlításra nem alkalmasak.
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A különbség jobban jellemezhető a cosϕ és THD értékekkel, amelyeket az 5-3. táblázatban
foglaltam össze.
cosφ0km

cosφm

THDU0km

THDUm

THDI0km

THDIm

TF V43

0,973

0,969

5,88%

8,82%

38,53%

33,41%

DDS V43

0,946

0,938

4,48%

6,71%

34,51%

28,83%

TF V63 0°, 30°

0,911

0,913

6,40%

9,97%

28,80%

26,59%

DDS V63 0°, 30°

0,913

0,915

7,04%

10,93%

29,20%

26,76%

5-3. táblázat: A cosϕ és THD értékek alakulása tisztán frekvenciatartományi (TF) és
kéttartományos szimuláció (DDS) alkalmazása esetén

A kéttartományos szimuláció alkalmazásával mindkét mozdony esetén kisebbre adódnak a cosϕ
és THD értékek, előbbieknél 1…2, utóbbiaknál a feszültségekre nézve 0,2…2, áramokra 0,5…4%os pontosítás érhető el.

5.4 Az első tézis megfogalmazása
Az előzőekben bemutatott eljárás újdonsága négy ponton alapul:
1.

Egyrészt egy olyan innovatív algoritmust sikerült kidolgozni, amely segítségével egy
széles tartományban paraméterezhető modell segítségével tetszőleges mozdony
konfiguráció mellett számítható a nagyvasúti villamos vontatás hálózati visszahatása.

2. Másrészt a kéttartományos szimuláció alkalmazásával figyelembe vehető az a tény, hogy
az áramirányítóval felszerelt nem áramtartó nemlineáris fogyasztók árama függ a
feszültség jelalakjától, amely kölcsönhatásban van az áram jelalakkal.
3. Harmadrészt az eljárás az elektromágneses összeférhetőség témakörében is közvetlenül
alkalmazható a vasútvonalak közelében elhelyezkedő távközlési hálózatra gyakorolt
zúgászavar pszofometrikus jellemzőinek számítására.
4. Negyedrészt túlmutat az eddigi modellek pontosságán, hiszen minden hálózati elemet a
megfelelő környezetben és tartományban számít, egyszerűsítések nélkül a mérési
eredmények által lehetővé tett legpontosabb paraméterezéssel.
A kéttartományos szimuláció egy iteratív eljárás, mely során a hálózat a frekvencia- míg a
mozdonyok az időtartományban kerülnek számításra. A számítások lényegesen pontosabb, a
mérési eredményeket jobban közelítő eredményeket szolgáltatnak a tisztán frekvenciatartományi számításoknál, kihasználva a korszerű számítástechnikai eszközök nyújtotta
lehetőségeket.
Az előzőekben bemutattam a számítás egyszerű menetét, és könnyű áttekinthetőségét, és
elemeztem a kapott eredményeket. Megállapítható tehát a következő tézis:
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I. tézis:
A kéttartományos szimuláció módszerének alkalmazásával
lehetőség van a

nagyvasúti villamos vontatás hálózati

visszahatásának meghatározására a hálózat elemeinek eddig
ismert legpontosabb leképezésével.
I. tézis 1. altézise:
Az áramirányítóval felszerelt nem áramtartó nemlineáris
fogyasztók (például a DC motoros mozdonyok) alapharmonikus
áramspektruma kölcsönösen függ a kapcsain mért feszültségspektrumtól. A kéttartományos szimuláció módszerével ezen
fogyasztók árama tetszőleges pontossággal meghatározható,
ennek segítségével a hálózat menti feszültség- és árameloszlás a
tisztán frekvencia-tartományi leképezéshez képest lényegesen
pontosabban modellezhető.

5.4.1 Az első tézis gyakorlati alkalmazhatósága
Az eredmények nemcsak a hazai viszonyok között használhatók, hanem valamennyi olyan
vasúttársaságnál, ahol az 50 Hz-es közcélú hálózathoz kapcsolódó szintén 50 Hz-es vasúti
hálózatot alkalmaznak. Az elmúlt évtizedben egyre több országban ismerik fel az egyenáramú
hálózat korlátait, ami a gyorsvasúti hálózat kiépítésének akadályává vált. Így Európa-szerte
megfigyelhető az a trend, hogy a hagyományosan egyenáramú hálózatú területeken is 25 kV-os
50 Hz-es rendszert telepítenek az újonnan kialakítandó nagysebességű vonalak esetén, a
rendszerek közötti átjárás a többáramnemű mozdonyok alkalmazásával minden nehézség nélkül
megoldható. A kéttartományos szimuláció algoritmusa az elkövetkezendő években tehát egyre
több helyen alkalmazhatóvá válik. A pontos szimulációs eredmények a harmonikus szűrés
optimalizálás és az optimális vezeték-elrendezés meghatározás szempontjából alapvetően
fontosak.
A tézis eredményeit a következő cikkekben publikáltam: [S1]-[S11], [S17]
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Gyakran előfordul, hogy egy bonyolultabb hálózatnál nincs szükségünk az adott szűkebb
probléma megoldásához a teljes hálózat minden ágában, ill. csomópontjában az áram-, ill.
feszültségeloszlás ismeretére. Valamely bonyolult hálózat tetszés szerinti kapocspárra
leképezhető, mint egy elektromotoros erő és egy soros önimpedancia. Az elektromotoros erő
megegyezik a kapocspáron üresjárásban uralkodott feszültséggel, míg az impedancia az adott
ponthoz tartozó mérésponti impedanciával. [27] Ezt nevezzük Thèvenin-elvnek.
Rengeteg kutatás és cikk foglalkozik hálózati modellezéssel, ám annál kevesebb szó esik a
mögöttes hálózat figyelembe vételének lehetőségeiről. Az esetek túlnyomó többségében nincsen
szükség az elemek frekvenciafüggésének ismeretére, így az alapharmonikus loadflow
számításokhoz elegendő a hálózatot annak zárlati teljesítményéből adódó, a kapcsolódás helyén
mérhető mérésponti impedanciájával helyettesíteni. Ez a technológia kiforrottnak tekinthető,
egyszerű matematikai formulával számítható, majd ezt követően a Thèvenin-elv alkalmazásával
fizikai modellbe is integrálható.
Amennyiben a számítás célja nemlineáris fogyasztók hálózati visszahatásának meghatározása, a
mérésponti impedanciát nem elegendő az 50 Hz-es mennyiségekkel meghatározni, ebben az
esetben az ún. felharmonikus mérésponti impedancia (FMI) meghatározása szükséges. [3] Az
előző fejezetekben bemutatott modellt is ezek figyelembe vételével képeztem (lásd. 3.1.4. fejezet
a 19. oldalon).
A mozdony, a hosszlánc-rendszer és a transzformátor paraméterei ismertek, segítségükkel a
modelljeik

könnyen

számíthatók.

Ezzel

ellentétben

a

NAF

hálózat

impedanciája

alállomásonként különböző, azt a hálózat aktuális kapcsolási állapota és terhelés-eloszlása is
befolyásolja. Így a gyakorlatban nincs két egyforma FMI-vel rendelkező alállomás, sőt, az is
megállapítható, hogy az előbbi függések miatt egy adott alállomás mögöttes hálózati
impedanciájában is jelentős időbeli változások tapasztalhatók. [3]
A [3] irodalom részletesen ismerteti a felharmonikus mérésponti impedancia meghatározásának
módszereit, azok menetét. A definíciót a 6-1. ábra ismerteti. A nemlineáris fogyasztókat a
felharmonikus tartományban áramgenerátorként, a generátorokat és motorikus fogyasztókat
feszültség-generátorként kezelve a hálózat többi részétől elkülönítjük, a hátramaradó passzív
hálózatrészt a H jelű elem tartalmazza. A j csomópontba

( ) h. rendszámú felharmonikus

áramot injektálva a j pont h. rendszámra mutatott mérésponti impedanciáját a dezaktivált
hálózat (6-1. ábra b) rajz) segítségével kapjuk meg:

(6-1)

( )

( )
( )

,

66 

Kiss Péter

A nagyvasúti villamos vontatás hálózati visszahatásának szimulációja

6 A mögöttes hálózat matematikai közelítése

6-1. ábra: A felharmonikus mérésponti impedancia definíciója [3]
a) aktív hálózat
b) dezaktivált hálózat

ahol
( )
( )

a j. csomópontba injektált áram,
a j. csomópont feszültsége,
a harmonikus rendszám.

A FMI a meghatározása két módon történhet: [3]


Számítási eljárással: ebben az esetben a hálózat összes elemének a frekvenciafüggő
impedanciáját szükséges ismerni.



Helyszíni

méréssel:

ebben

az

esetben

akár

végtelennek

tekinthető

hálózat

felharmonikus mérésponti impedanciája is meghatározható. Továbbra is két lehetőség
közül választhatunk:
o

Az áraminjektálás módszerével, amely végezhető passzív és aktív hálózaton.
Nyilvánvaló, hogy igazán használható eredmény csak az utóbbitól várható.

o

Áraminjektálás nélkül, a hálózat meglévő, változó harmonikus áram- és
feszültségszintjét kihasználva, azt mérve és kiértékelve.

Én a számításaim során az aktív hálózatra történő áraminjektálás módszerére támaszkodom,
mert a NAF hálózat mögöttes impedanciája ilyen módon áll rendelkezésemre (lásd: 3-5. ábra a
19. oldalon, és kicsiben 6-3. ábra a) része). A disszertációban elvégzett számításokhoz a 3-5. ábra
(kiskunhalasi) görbéjét alkalmazom.

6.1 A különböző modellezési lehetőségek
Amennyiben rendelkezésünkre áll a modellezendő alállomásban mérhető FMI, következő
probléma az értékek modellbe integrálása. A feladat ránézése sem tűnik egyszerűnek, hiszen a
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görbe bonyolultsága miatt az egyszerű polinom/polinom függvény közelítés igen időigényes,
éppen ezért általában a hálózatot az alapharmonikuson érvényes ellenállás és induktivitás
értékekkel, vagy végtelen impedanciával helyettesítik. Mindenképpen szükséges valamilyen
közelítést alkalmazni, ugyanis a helygörbe pontos értéke csak kevés frekvencián ismert, ráadásul
sok esetben (esetünkben is) nem pontosan azokon a pontokon, amelyek egy adott konkrét
számítás szempontjából jelentősek lennének. Ebben a fejezetben a különböző módszereket az
előzménynek tekinthető irodalmakban fellelhető alkalmazási példákkal együttesen elemzem.

6.1.1 Közelítés végtelen hálózattal
Első közelítésben sok esetben fordulunk a végtelen hálózattal történő közelítéshez. Többek
között a [24] irodalom is ezt alkalmazza. Mivel a párhuzamos rezonancia kialakulásában
meghatározó szerepe az alállomási transzformátor induktivitásának és a hosszlánc-rendszer
kapacitásának van (lásd: 3.3.3.1. fejezet a 26. oldalon) [15], ezért első közelítésnek – a
rezonancia frekvencia értékének közelítő meghatározásához – alkalmazhatjuk. Amennyiben a
feladat a tápszakasz csatlakozási pontján (a transzformátor 120 kV-os oldalán) tapasztalható
feszültség- és áram alakhű meghatározása, ez a modell nem elegendő pontosságú. Ezt támasztja
alá az [7] irodalom 1.2. tézise, amelyet a szerző a [28] irodalomban publikált.

6.1.2 Közelítés az 50 Hz-es mérési impedancia felhasználásával
Ahogyan a 6. fejezet bevezetőjében is kitértem rá és a [3] is tárgyalja a zárlati teljesítmény
alapján számított impedancia frekvenciaarányos
figyelembevétele nem ad helyes eredményt az FMI
értékére [3]. Ez azért van így, mert maguk a fizikai
alapjellemzők (R és L) is komoly frekvenciafüggést
mutatnak. Mégis, mivel a felharmonikusokon
felvett teljesítmény nagyságrendekkel kisebb az
alapharmonikuson felvettnél, az előző módszerhez
hasonlóan

egyfajta

első

közelítésként

6-2. ábra: A lineáris interpoláció [29]

alkalmazható.

6.1.3 Polinomiális interpoláció alkalmazása
Bonyolultabb függvények közelítésére alkalmazhatjuk a különböző fokszámú interpolációs
eljárásokat is. Amennyiben a függvény ismert pontjait egyenesekkel kötjük össze, akkor igaz lesz
az állítás, miszerint a függvénygörbe két pontjának ismeretében a függvényértéket bármely – a
két pont közé eső – x helyen meghatározhassuk a függvény ismerete nélkül. Ezt a számítási
eljárást nevezzük lineáris interpolációnak. [29]
Jelentősége abban áll, hogy egy

( ) nemlineáris függvényre is alkalmazhatjuk abban az

intervallumban, ahol folytonos. Ez geometriailag azt jelenti, hogy az

( ) függvény

( )

68 

Kiss Péter

A nagyvasúti villamos vontatás hálózati visszahatásának szimulációja

6 A mögöttes hálózat matematikai közelítése
egyenletű görbéjének ívét a kérdéses intervallumban egyenes szakasszal, a görbe húrjával
helyettesítjük (6-2. ábra). [29]
A lineáris interpoláció képletét a két ponton átmenő egyenes egyenlete adja: [29]

(

(6-2)

).

A közelítés pontossága tovább növelhető a polinom fokszámának növelésével, amennyiben több
pont is rendelkezésünkre áll, ugyanis minden n pontra egyértelműen illeszthető egy (n-1)-ed
fokú polinom függvény. Azonban a fokszám növelésével további problémák merülhetnek fel:


A számítási teljesítmény nagyjából a fokszámmal négyzetesen nő. Elsőfokú (lineáris)
esetben két pont koordinátáira és egyetlen egyenletre van szükség a számításhoz,
másodfokú esetben már négy pontra (3-3 egymást követő pontra szükséges másodfokú
függvényt felvenni úgy, hogy a metszet tartományba essék a független változó, majd a
két polinom függvénnyel számolt eredmény átlagolásából kapjuk a közelített függő
változót, így rögtön 5 számítás szükséges 1 helyett), s. í. t.



A harmadfokú görbétől kezdődően az egyenlet megoldás csak korlátozottan oldható meg
a valós számok halmazán, ami lényegesen bonyolítja a számítást.

6.1.4 A közelítési technológiák hatékonysága
A 6-3. ábra az előzőekben bemutatott eljárásokat szemlélteti. Ezek közül elvben lineáris
interpoláció adhatná az alakhű közelítést, azonban alkalmazása esetén két alapvető problémába
ütközünk:
1.

a)

A polinomiális interpoláció megfelelő sűrűségű ponthalmaz esetén szolgáltat igazán jó

b)
6-3. ábra: A különböző közelítési módok
a) a közelítendő függvény [3]
b) a közelítő függvények
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eredményt. Esetünkben vannak olyan szakaszok, amelyeken elfogadható közelítést ad
(pl. 300…900 Hz), de akadnak olyanok is, ahol 50…200% az adódó hiba (pl.
900…1100 Hz)
2. Fontos megjegyezni, hogy a polinomiális interpoláció akkor ad jó közelítést, ha a két
ismert pont között a függvénynövekmény közelítően arányos a független változó
növekményével [29], ez pedig a vizsgált görbére még közelítőleg sem igaz (a görbe
1400…1500 Hz közötti szakaszának hossza kb. hússzorosa az 500…600 és ötszöröse az
1800…1900 Hz közöttinek).
Ezen ellentmondások feloldására kezdtem bele egy a mögöttes hálózat közelítésének
pontosítását célul kitűző kutatásba, melynek eredményeit ezen fejezet tárgyalja.

6.1.5 A különböző közelítési módok alkalmazása
A hálózatszámításon alapuló cikkek tanulmányozása közben sok esetben nehéznek bizonyul a
mögöttes hálózat közelítési módjának megfejtése. Ez alapvetően azért van így, mert a cikkek
zöme az alapharmonikus hálózat számításán alapul, ebben az esetben a helyettesítést sokan
már-már magától értetődőnek tekintik, a hálózati impedanciát az 50 Hz-es zárlati
teljesítményből határozzák meg, amennyiben ez nem ismert, értéke méréssel vagy végtelen
hálózattal pótolható.
Viszonylag kevés olyan cikkel lehet találkozni, ahol a cél a mögöttes hálózat alakhű követése egy
szélesebb frekvencia-tartományban. Mivel sok esetben a harmonikusok hálózaton belüli
terjedésének ábrázolása a feladat, a mögöttes hálózat egyfajta „szükséges rossz”. Miután a
felharmonikus teljesítmények többnyire elhanyagolhatóak az alapharmonikushoz képest, sokan
megelégszenek a 6.1.1. és 6.1.2. fejezet közelítési módszerével. Pl. a [24] irodalomban végtelen
hálózattal találkozhatunk, a [25] egyszerű (frekvencia-független) impedanciával, míg a [3]
irodalom bevezeti az az alapharmonikus zárlati impedancián alapuló módszert, ám ezek még
mindig nélkülözik a fizikai hátteret. A [28] irodalom szerzői bevezetik a polinomiális
interpoláció alkalmazását (6.1.3. fejezet), és a végtelen hálózatú közelítéssel összevetve szintén a
frekvenciafüggés leképezésének fontossága mellett teszik le a voksukat. Ezzel először
találkozunk összetett mögöttes hálózati közelítéssel, ami matematikai módszeren alapul.
A frekvencia-függést fizikai modellel is közelíthetjük, erre ad jó példát a [30] irodalom, amely
célja a nemszinuszos áram és a villogás (flicker) miatt kialakuló áramváltozás alakhű
terjedésének vizsgálata KIF hálózaton, ehhez ajánl frekvenciafüggő mögöttes hálózati modellt,
amely R-L és R-L-C körökből áll, elemei frekvencia-függetlenek. Az így előálló modell a
0…2 kHz tartományban 15 elem segítségével egy egyszerűbb, egy hurokkal rendelkező
impedancia görbét képez le. Az esetemben ennek az alkalmazása nem célszerű, hiszen a
frekvencia növelésével a modell egyre pontatlanabb, az áramkiemelés számításoknál pedig a
párhuzamos rezonancia tartományában (850…1250 Hz között) lenne leginkább lényeges a
frekvenciahű követés, hiszen annak tartománya egybeesik a párhuzamosan futó távközlési
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vezetékek szempontjából leginkább jelentőssel. [4] Ráadásul az általam modellezendő FMI
legalább öt hurokkal rendelkezik, a fizikai elemek számának növelése pedig egy idő után
nagyban nehezíti a hálózat áttekinthetőségét, egyszerű számítása csak külön szoftver
alkalmazásával lenne kivitelezhető.

6.2 A mögöttes hálózat közelítése polinom-trigonometrikus
interpoláció alkalmazásával
A fejlesztés során a célszerűséget – ezáltal a gyakorlati használhatóságot – is figyelembe vettem,
mert egy adott problémára kerestem a választ. Az adott probléma a mögöttes hálózat nehezen
közelíthető felharmonikus mérésponti impedancia helygörbéje (6-3. ábra a)), amelyet az ATPEMTP modellrendszerben kívánok frekvenciatartományi vizsgálata alá vetni. Többszöri
próbálkozás után arra jutottam, hogy lényegesen egyszerűbbé válik a feladat, ha a függvény
valós és képzetes részét külön-külön vizsgálva azt polinom és trigonometrikus függvények
kombinációjával közelítem. A kettébontás alapvetően azért is célszerű, mert a modellben az
ellenállás és induktivitás értékeket szükséges megadni, így a megalkotott függvények az ATP
beépített képletkezelője (PCVP) segítségével nagy pontossággal közvetlenül felhasználhatók.

6.2.1 A valós rész (ellenállás) modellezése
A közelítés folyamata két részből áll. Elsőként regresszió analízis segítségével egy polinomiális
trendvonalat szükséges felvenni, majd ezt követően a tapasztalataim alapján a görbét
trigonometrikus rész hozzáadásával lehet pontosítani. A 6.1.4. fejezet 2. megállapítása szerint a
független változó változása nem egyenletes, ezen jelenséget a trigonometrikus komponens
részekre bontásával lehet figyelembe venni. Azaz valójában több függvényt kell előállítani,
amelyek ablakozó függvényekkel választhatók el egymástól.
Az M függvény (6-4. ábra) tanulmányozásával megállapítható, hogy a valós rész esetében egy
negyedfokú polinom trendvonalat lehet felvenni, amelynek meghatározásához a Microsoft Excel
megfelelő segítséget nyújt. Ennek általános egyenlete

(6-3)

,

ahol
a változó (jelen esetbe a frekvencia), és
a szorzótényezők vektora.
A 6-4. ábra szemlélteti a közelítés folyamatát, azon tanulmányozható az előállt polinom és
trigonometrikus függvény. A polinom trendvonal (Pol) és a mért ellenállás (M) értékek között a
maximális eltérés 70%, ami az M görbe jellegéből adódóan trigonometrikus komponensek (Trig)
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hozzáadásával csökkenthető. Továbbá a függvények összevetéséből következik, hogy a
trigonometrikus részt négy szakaszra szükséges osztani:


két intervallumnál nem szükséges kompenzáció (a 800 Hz-nél kisebb és az 1900 Hz-nél
nagyobb frekvencia-tartományban);



900 és 1200 Hz között egy kisebb amplitúdójú, míg



1300 és 1800 Hz között egy nagyobb amplitúdójú és körfrekvenciájú komponens
szükséges.

Az egyes szakaszokat ún. ablakozó függvények segítségével lehet elválasztani. Az ablakozó
függvény ideális esetben lehetne egy egyszerű szignum, azonban a megvalósítást szem előtt
tartva megfelelő, ha arkusz tangenssel számolunk. Ezek alapján a trigonometrikus komponensek
általános egyenlete

(

(6-4)

)

,

ahol
és

a szorzótényezők,
a fázisszögek vektora, míg
az ablakozó függvény, melynek általános alakja:

6-4. ábra: Az ellenállás polinom és trigonometrikus közelítő függvénye
M: mért függvény, Pol: polinom trendvonal, Trig: trigonometrikus komponensek

(6-5)

0

(

)

1 0

(

)

1,

ahol
és

az i. ablak alsó és felső határa.
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A villamosmérnöki gyakorlatban szögfüggvények segítségével alapvetően időfüggvények
ábrázolása a szokványos: a frekvencia-tartományban a Fourier-sorával felírt periodikus jel, vagy
a Fourier-transzformáltjával jellemzett aperiodikus függvény különböző paraméterű szinusz és
koszinusz függvények összegeként írható fel az időtartományban. Így az alapharmonikus
(50 Hz) periódusidejét vagy aperiodikus jel esetén a minta teljes idejét vesszük alapul, és
feleltetjük meg 360°-nak. A (6-4) és (6-5) egyenletekben azonban egy matematikai formulaként
tekintünk a szögfüggvényekre, amellyel frekvenciafüggvényt közelítünk (a „periódusidő”, a
„fázistolás” valamint az ablakozó függvény két határértéke itt hertzben adódik).
A közelítés eredményét a 6-5. ábra ismerteti, ahol a mért (M) ellenállás görbét a K közelített
görbe függvénnyel közelítjük. A tisztán polinom trendvonallal történő helyettesítéshez képest

6-5. ábra: Az ellenállás közelítése
M: mért függvény, K: közelített függvény, H: használt értékek

jelentős, szemmel látható pontosítás tapasztalható. A kéttartományos szimuláció számításai
során a feladat az első ötven harmonikus, azon belül a páratlan rendszámúak vizsgálata. Az
ablakozó függvényeket úgy szükséges behangolni, hogy az eredményként szükséges rendszámú
komponensek a közelítő görbére essenek. Ezeket szemlélteti a narancssárga H függvény,
amelynél – mivel diszkrét pontok halmaza, – csak halvány szaggatott összekötést alkalmaztam.
Mivel a mérési eredmények csak egy meghatározott tartományban állnak rendelkezésre, a
megelőző (50…370 Hz) és követő (2200…2450 Hz) tartományon a polinom trendvonal
extrapolálása szükséges, amelynek eredményét a H függvény már tartalmazza.

6.2.2 A képzetes rész modellezése
A képzetes résznek – a modellező szoftver modellezési módszere miatt – az induktivitását
modellezzük, amely közvetlenül behelyettesíthető a Thèvenin-modell L elemébe. Értékét a
következő egyenletből kapjuk:

(6-6)

*

+

,

ahol
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a h. rendszámú mérésponti impedancia,
a h. rendszámú reaktancia, ami az induktív és kapacitív reaktanciák összege,
és

a h. felharmonikus frekvencia és körfrekvencia.

Fontos megjegyezni, hogy a reaktancia, így az alkalmazott „virtuális induktivitás” esetenként
negatív értékeket is felvesz (amennyiben

*

+

|

|

|

|). Ezen esetekben

természetesen kapacitív hálózatról van szó, ám a modell szempontjából a lényeges a megfelelő
reaktancia érték, amelyet így eggyel kevesebb elemmel (számítással) nyerünk.
A valóshoz hasonló módszerű modellezéséhez köbös polinom trendvonal és háromkomponensű
trigonometrikus függvényre volt szükség (6-6. ábra), az eredményeket a 6-7. ábra ismerteti.
Ebben a fejezetben a disszertáció számításai során használt kiskunhalasi alállomásban mért
felharmonikus mérésponti impedancia közelítését ismertettem. A tapasztalat azt mutatja, hogy a
polinom trendvonal és az összetett trigonometrikus függvény görbénként változó paraméterű,

6-6. ábra: Az induktivitás polinom és trigonometrikus közelítő függvénye
M: mért függvény, Pol: polinom trendvonal, Trig: trigonometrikus komponensek

6-7. ábra: Az induktivitás közelítése
M: mért függvény, K: közelített függvény, H: használt értékek
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így nem adható meg egyfajta „ökölszabály” sem a polinom fokszámára, sem az alkalmazandó
ablakszámra. A kiskunhalasi görbe közelítő függvényének pontos paraméterei az F4.
függelékben (120. oldal) találhatók meg.

6.3 Számítási eredmények, következtetések
6.3.1 A kiterjesztett 50 Hz-es mögöttes hálózati modell alkalmazása
Ezen esetben a „hagyományos” közelítést alkalmazom (lásd: 6.1.2. fejezet). A számítás menete és
a paraméterek – a NAF hálózat impedanciáját leszámítva – teljes mértékben megegyeznek a
5.3.1.2. fejezetben tapasztaltakkal, az iteráció során három lépésre volt szükség. A feszültségsperktumokat a 6-8. ábra, az áramspektrumokat a 6-9. ábra, míg az időfüggvényeket a 6-10.
ábra ismerteti. (Érdemes összevetni az 5.3.1.2. fejezet 52. oldali ábráival.)
Az eredményeket áttanulmányozva ebben az esetben is jelentős torzítás tapasztalható. Az

6-8. ábra: Feszültség-spektrumok V43 modellel régi Zh mellett

6-9. ábra: Áramspektrumok V43 modellel régi Zh mellett
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6-10. ábra: Időfüggvények V43 modellel régi Zh mellett

áramkiemelés az 1050 Hz-es komponensnél jelentkezik a legnagyobb mértékben, és a spektrum
burkológörbéje lényegesen simább, ez az alkalmazott függvény monotonitásának köszönhető.
Az időfüggvények (6-10. ábra) lényegesen kisebb torzításról árulkodnak. Való igaz, az áramok 3,
a feszültségek 0,5…0,8%-kal kedvezőbb torzítási tényezővel rendelkeznek (6-1. táblázat) a
pontosabbnak feltételezett hálózati modelles számításnál.

6.3.2 Az eredmények összevetése
Amennyiben a gyakran alkalmazott kiterjesztett 50 Hz-es impedanciás helyettesítést összevetjük
az új, közelített értékek mellett számoltakkal, bizonyos függvényeknél eltérést tapasztalhatunk.
A 6-11. ábra az alállomási 25 kV-os feszültségek és áramok időfüggvényét mutatja. A függvények
közötti különbség alapvetően a nagyobb amplitúdójú nagyfrekvenciás összetevők körében
keresendő. Ezt támasztja alá a következő két diagram: a 6-12. ábra a két ábrázolt feszültség, míg
a 6-13. ábra a két ábrázolt áram spektrumát mutatja. Jól látható, hogy a jelentős különbség
elsősorban itt is azon frekvenciájú komponenseken és környékükön (650…1350 Hz)
tapasztalható, amelyek az áramkiemelés számítások (lásd: 3.3.3. fejezet a 26. oldalon) során a
legjelentősebbnek adódtak, míg az alapharmonikus összetevők közel megegyeznek. Az
alapharmonikus fázisszögben is mindössze 0,6° különbség mutatkozik, míg a fázistényező a
5.3.1.2. fejezetben megállapított 0,946-tal szemben 0,942.
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6-11. ábra: Időfüggvények az alállomásnál
A: régi Zh, B: új Zh

6-12. ábra: Feszültség-spektrumok az alállomásnál
A: régi Zh, B: új Zh

6-13. ábra: Áramspektrumok az alállomásnál
A: régi Zh, B: új Zh
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Miután a hosszlánc-rendszer impedanciája változatlan, a különbség, valamint az, hogy az A
esetben 1050 Hz-es komponens válik dominánssá a többi feszültség és áram függvénynél is
jelentkezik. Ezen trendet egyedül a mozdony árama nem követi, ami ugyan nem egyezik meg, de
időfüggvénye nem mutat szignifikáns eltérést (6-14. ábra), a kiemelő harmonikusok
nagyságának sorrendjében eltérés nem tapasztalható (6-15. ábra).

6-14. ábra: Időfüggvények az mozdonynál (10 km-re az alállomástól)
A: régi Zh, B: új Zh

6-15. ábra: Mozdonyáram-spektrumok
A: régi Zh, B: új Zh

A mögöttes hálózat impedanciájának hatása a leginkább az alállomási transzformátor 120 kV-os
kapcsain mérhető feszültség jelalakját befolyásolja. Mivel itt a THD érték a hálózat fizikájából
adódóan meglehetősen kicsi, a különbség látványosan a frekvencia-tartományban mutatható ki
(6-16. ábra). Megfigyelhető, hogy amíg az A spektrum burkológörbéje sima, szabályosnak tűnik,
78 

Kiss Péter

A nagyvasúti villamos vontatás hálózati visszahatásának szimulációja

6 A mögöttes hálózat matematikai közelítése

6-16. ábra: Feszültség-spektrumok a transzformátor 120 kV-os oldalán
A: régi Zh, B: új Zh

addig a B spektrumon erőteljesen látszik a függvény szabálytalansága, a helygörbe többszörösen
hurkolt volta.
A 6-1. táblázat foglalja össze a két közelítési módszer eredményi közötti különbségeket
százalékosan:
U120kV

U0km

U10km

I0km

I10km

ΔX50Hz

-0,11%

-0,11%

-0,13%

3,11%

2,87%

ΔX650Hz

117,35%

54,33%

49,55%

40,88%

37,00%

ΔX750Hz

158,52%

70,82%

65,05%

54,85%

49,59%

ΔX850Hz

112,67%

50,52%

50,18%

51,04%

65,63%

ΔX950Hz

158,76%

100,78%

96,66%

88,84%

82,77%

ΔX1050Hz

35,16%

-31,44%

-33,23%

-34,28%

117,47%

ΔX1150Hz

22,77%

-6,04%

7,14%

33,93%

72,37%

ΔX1250Hz

134,91%

34,85%

47,60%

77,59%

63,64%

ΔX1350Hz

0,73%

62,14%

70,43%

87,12%

49,73%

-0,11%

-0,08%

-0,06%

3,97%

3,34%

0,69%

1,08%

2,78%

1,76%

0,48°

0,62°

ΔXRMS
ΔTHDX
Δφ1

0,48%
-0,13°

-0,15°

-0,16°

6-1. táblázat: Az áramok és feszültségek közötti relatív különbségek
X az 1…3. oszlop esetén U-val, míg a 4…5. esetén I-vel helyettesítendő

A ΔX, ΔTHD és Δφ1 értelmezését a következő képletek definiálják:

(6-7)

, -,
79 

Kiss Péter

A nagyvasúti villamos vontatás hálózati visszahatásának szimulációja

6 A mögöttes hálózat matematikai közelítése
ahol
és

az 1…3. oszlopban az adott feszültség, míg a 4…5. oszlopban az adott áram abszolút
értéke az indexnek megfelelően az A illetve a B számítás esetén.

(6-8)

,

ahol
és

az 1…3. oszlopban az adott

, míg a 4…5. oszlopban az adott

a

második indexnek megfelelően az A illetve a B számítás esetén.

(6-9)

,

ahol
és

az adott alapharmonikus fázisszög az indexnek megfelelően a második A illetve a B
számítás esetén.

Noha a spektrumok tanulmányozása alapján jelentős eltérést mutató harmonikusok esetén nem
ritka az 50…100%-os változás sem, az effektív értékeknél lényegesen visszafogottabb a
különbség. Ahogyan mind a spektrumoknál mind az időfüggvényeknél megállapítottam, a
leginkább jellemző harmonikus tekintetében átrendeződés tapasztalható, a mozdonyáram (Im)
kivételével a burkológörbéken azt tapasztalhatjuk, hogy az A számításhoz képest az 1050 Hz-es
komponens lényegesen lecsökken, áramkiemelése kisebb lesz, mint a 950 és 1150 Hz-es
összetevőé. Ezt igazolja az alkalmazott felharmonikus mérésponti impedancia (6-3. ábra az 69.
oldalon) mért helygörbéje. Amennyiben az egyszerű A számítás modelljét alkalmazzuk, az
ellenállások között a különböző rendszámoknál nincs különbség, a valóságban a mért értékek
alapján jól látható, hogy az 1050 Hz-es ellenállás közel 3,5-szerese a 950 Hz-esnek (a B számítás
modelljét alkalmazva pontosan 3,56-szeresre adódik az eltérés). Hasonló különbségek a görbe
teljes menetén megfigyelhetőek, ám a rendszámmal csökkenő áram és feszültség abszolút
értékek miatt a hálózati visszahatásuk változása elenyésző.
Az alapharmonikus jellemzők esetében is megfigyelhető minimális változás. Noha a mögöttes
hálózat 50 Hz-es generátora megegyezik a két számításnál, azaz azonos effektív értékű
feszültséggel táplálunk, a feszültség időfüggvénye a harmonikusok változása miatt nem fog
megegyezni. A mozdony áramfelvétele pedig a feszültség időfüggvényétől függ, így a
kéttartományos szimuláció segítségével kimutatható, hogy V43-as (és V63-as) mozdonyok
alkalmazása esetén a változó feszültség felharmonikus tartalom kis mértékben visszahat a jármű
alapharmonikus áramfelvételére és ezáltal a mozdony által okozott tápszakasz menti
feszültségesésre. Ez azért van így, mert amennyiben a mögöttes hálózat közelítése nem elegendő
pontosságú, akkor a felharmonikus frekvenciákon jelentkező veszteség és feszültségesés
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követése sem lesz az, a számítás során a pontos értékekhez viszonyítva úgy tűnik, mintha annak
egy részét alapharmonikusból fedeznénk.
A 6-2. táblázatban dimenziós mennyiségekként hasonlíthatók össze az ellenállás és reaktancia
értékek:
R950Hz

X950Hz

R1050Hz

X1050Hz

R1150Hz

X1150Hz

A

4,60 Ω

23,68 Ω

4,60 Ω

26,17 Ω

4,60 Ω

28,67 Ω

B

14,33 Ω

29,77 Ω

51,07 Ω

19,40 Ω

28,16 Ω

6,25 Ω

211,52%

25,72%

1010,22%

-25,87%

512,17%

-78,20%

ΔRBA, ΔXBA
mért
LIP

~15 Ω
28,5 Ω

~30 Ω
24 Ω

~52 Ω
35,5 Ω

~19 Ω

29 Ω

7Ω

19 Ω

29 Ω

7Ω

6-2. táblázat: A NAF hálózati FMI 950, 1050 és 1150 Hz-es komponense
A és B sorok: az A és B számítás során alkalmazott mennyiségek
LIP: lineáris interpolációval adódó értékek

A viszonyítás végett a mért és a lineáris interpolációval adódó értékeket is beillesztettem. A
lineáris interpoláció számára éppen ezen a szakaszon nem elég sűrű az ismert függő változó
(6.1.4. fejezet 1. megállapítása), így a 950 és 1050 Hz-es impedanciánál jelentős a pontatlansága.
Jól látható, hogy a polinom-trigonometrikus közelítés nagyon pontos követést ad ezeken a
frekvenciákon is. A pontosabb mögöttes hálózati impedancia segítségével az egymozdonyos
számítás THD értékének meghatározását közel 3%-kal javítani lehet, amint azt a 6-1. táblázat is
bizonyítja.

6.4 A második tézis megfogalmazása
A [7] irodalom 1.2. tézise kimondja, hogy a nagyfeszültségű mögöttes hálózatnak az alállomási
csatlakozási pont felől mérhető, felharmonikus impedanciát módosító hatásaként a domináns
párhuzamos rezonancia-frekvencia eltolódhat, ami az áramkiemelés mértékének jelentős, akár
1:2 arányú változásával is járhat, valamint egyes esetekben további párhuzamos rezonancia
helyek keletkezhetnek és ezzel többszörös rezonancia tartomány alakulhat ki. [7] Ahogyan az
első tézisnél is szem előtt tartottam, a pontos szimulációs eredmények a harmonikus szűrés
optimalizálása szempontjából alapvetően fontosak.
A fejezet legfontosabb következtetése az, hogy hálózati visszahatás számításoknál, azaz akkor,
amikor a hálózati rezonancia tanulmányozása a cél, lényegesen, akár 2…3%-kal pontosabb
eredményt kaphatunk, amennyiben nem hanyagoljuk el a mögöttes hálózat frekvencia-függését.
A mögöttes hálózat többféle módon modellezhető. Az általam alkalmazott polinomtrigonometrikus közelítés akkor is megfelelő közelítést ad, amikor a felharmonikus mérésponti
impedancia helygörbe mentén nem elég sűrű az ismert értékek halmaza, vagy nem egyenletes a
függvény növekménye, ami jelentősen lerontja a tisztán polinomiális interpoláció pontosságát. A
módszer további el nem hanyagolható előnye az, hogy számítási igénye lényegesen kisebb, mint
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például a [28] irodalom által is alkalmazott másodfokú interpoláció. Kettő (R és L) összetett,
paramétereivel leírható egyenlettel a teljes tartományban eredményt szolgáltat, míg másodfokú
interpoláció esetén minden 3-3 egymást követő pontra szükséges másodfokú függvényt felvenni
úgy, hogy a metszet tartományba essék a független változó, amelyet a komplex számok halmazán
kell értelmezni. Megállapítható tehát a következő tézis:

II. tézis:
A frekvenciafüggő mögöttes hálózat felharmonikus mérésponti
impedanciájának

polinomiális

leképezése

trigonometrikus

függvények hozzáadásával jelentős mértékben pontosítható.
II. tézis 1. altézise:
Áramirányítóval

felszerelt

nem

áramtartó

nemlineáris

fogyasztók esetén a felvett alapharmonikus áram függ a
mögöttes hálózat felharmonikus mérésponti impedanciájának
alakulásától.
II. tézis 2. altézise:
Áramirányítóval

felszerelt

nem

áramtartó

nemlineáris

fogyasztók hálózati visszahatásának modellezésénél a számítás
pontossága függ a polinom/polinom függvénnyel fel nem írható
mögöttes

hálózati

felharmonikus

mérésponti

impedancia

leképezésére alkalmazott modell pontosságától.

6.4.1 A második tézis gyakorlati alkalmazhatósága
A modell kifejlesztésével alapvető célom a kéttartományos szimuláció eredményének
pontosítása volt, alkalmazhatósága azonban lényegesen túlmutat ezen. Alkalmazásának fő
előnye abban áll, hogy segítségével egyenletekkel nehezen felírható tapasztalati görbéket lehet
polinom és trigonometrikus függvények kompozíciójával felírni, ami azután már könnyedén
beilleszthető szinte bármilyen matematikai modellbe. Alkalmazása elsősorban akkor célszerű,
ha:


nem egyenletes a függvény növekménye, és/vagy



a közelítendő függvény mentén kevés adatpontot ismerünk.
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Számtalan olyan hálózatszámítási feladat létezik, amikor a mögöttes hálózatot leképezni
szükséges és a számítást a frekvencia-tartományban szükséges elvégezni. A polinomtrigonometrikus interpoláció háromfázisú hálózatok esetén is alkalmazható, és – ellentétben a
kéttartományos szimuláció jelen disszertációjában ismertetett modelljétől – mivel matematikai
formuláról beszélünk, alkalmazása nem igényel speciális mérnöki szoftvereket.
A tézis eredményeit a következő cikkekben publikáltam: [S15], [S16], [S19]
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7 Az alkalmazható szűrési megoldások
A MÁV ZRt. vontatási hatásos villamosenergia-felhasználása éves szinten kb. 700 GWh-ra
tehető. Az év 8760 h-ját figyelembe véve ez az érték 80 MW állandó terhelést jelent a beépített
transzformátorok közel 10%-os kihasználtsága és átlagosan 0,8 értékű induktív fázistényező
mellett. A villamos vontatási rendszer, mint fogyasztó jellegzetessége éppen az, hogy – igazodva
a vonatok menetrendjéhez – rendkívül egyenetlen terhelést jelent a 120 kV-os hálózat
szempontjából.

[9]

Kedvezőtlen

esetben

egy-egy

vontatási

transzformátor

névleges

teljesítményének 1,5…1,8-szorosát is felveszi egy-egy tápszakasz, az üzemidő nagyjából felében
viszont üresen jár, vagy kis terhelés veszi igénybe. [4], [9]
Az eddigi vizsgálatok, elemzések, megfontolások alapján és az áramszolgáltató társaságok által
megszabott

követelmények

meddőkompenzáló

figyelembe

felharmonikus

vételével

belátható,

szűrőberendezések

hogy

létesítésével

a

MÁV

tud

ZRt.

megfelelni

csak
az

elvárásoknak. [9] Telepíthetünk szűrőt


a villamos vontatójárművekre,



a vontatási alállomás 25 kV-os oldalára, és



a fázishatárhoz.

Az [9] megállapítása alapján a vontatási adottságokat figyelembe véve az alállomási telepítés a
célszerű, az egyenetlen terhelés miatt pedig automatikus szabályozású rendszereket célszerű
előnyben részesíteni. Passzív szűrés esetén ezt a szűrőcsoport fokozatos kapcsolásával
lépcsőkben lehet megoldani, míg aktív szűrő esetén a szabályozás gyakorlatilag folyamatos. [3],
[9]
Ebben a fejezetben a passzív, aktív és hibrid szűrés modellezésével foglalkozom, az előzőek
alapján a szűrő modelljét az alállomásnál illesztettem be. Az alkalmazott mozdony modell a V63as (0° és 30° gyújtásszög-késleltetéssel). A disszertáció ezen fejezetében nem célom új
szűrőcsoportok tervezése, itt arra szeretnék rámutatni, hogy a kéttartományos szimuláció
alkalmas a különböző szűrési feladatok modellezésére is, így a meddőkompenzátor és
szűrőtervezés gyors, költségkímélő és hasznos eszköze lehet.

7.1 Passzív felharmonikus szűrés
Miután a felharmonikusokra hangolt passzív szűrőknek alapharmonikuson a kondenzátoruk
dominál, feszültség alá kerülve meddő áramot injektálnak a hálózatba. Ezért passzív szűrő
alkalmazása esetén szem előtt kell tartani a tápszakasz meddőteljesítmény-viszonyait. A
hatályos jogszabályok alapján az áramszolgáltatók a túlzott induktív és a teljes kapacitív meddő
vételezés után büntetést róhatnak ki a vasúttársaságra. [9], [31]
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A mozdonyok és a hálózatra kapcsolt állomási transzformátorok (amelyekről a biztosító
berendezéseket táplálják) induktív terhelést jelentenek, míg az üresen járó tápszakasz kapacitív.
Amennyiben V43-as, V63-as vagy V46-os mozdony közlekedik a hálózaton, biztosak lehetünk
benne, hogy a tápszakasz eredő meddő fogyasztása induktív (az újabb mozdonyokon a fázisszög
beállítható, így a kompenzálás már a járművön megtörténhet). A meddőkompenzálás miatt
szükséges

kapacitás

felhasználható

soros

rezgőkörök

építésére,

amelyeket

szűrendő

felharmonikusokra hangolhatunk. Annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a meddő energia
utáni díjfizetés, a törvény szerint azt kell elérni, hogy az induktív meddő fogyasztás ne haladja
meg a hatásos fogyasztás 40%-át. Ugyanakkor ügyelni kell arra, hogy ne kompenzáljunk túl,
mert a meddő injektálást a legkisebb mértékben is büntetik. [9] Amennyiben ezt a szabályt a
teljesítményekre alkalmazzuk, azaz biztosítjuk, hogy az induktív meddő teljesítmény ne haladja
meg a hatásos 40%-át, akkor a meddő energia is egészen biztosan megfelelően alakul. Az
összehasonlítás alapjául szolgáló teljesítmény értékeket (a számításokról bővebben: 5.3.2.1.
fejezet, 58. oldal) a 7-1. táblázat, a cosφ, THD és pszofometrikus jellemzőket a 7-2. táblázat
foglalja össze.
hálózat

tápszakasz

mozdony

S

2849,20 kVA

2815,29 kVA

2834,10 kVA

P

2494,49 kW

2490,61 kW

2467,80 kW

Q

1376,76 kvar

1312,52 kvar

1393,57 kvar

Qb

378,96 kvar

316,27 kvar

406,45 kvar

7-1. táblázat: A teljesítmények alakulása szűretlen esetben
Qb jelenti azt a meddő teljesítményt, ami után büntetést kell fizetni az alállomásnál

hálózat

tápszakasz

mozdony

cosφ

0,876

0,885

0,871

THDU

1,17%

4,30%

6,67%

THDI

26,12%

26,12%

24,13%

293,61 V

981,31 V

1448,31 V

11,55 A

11,55 A

7,78 A

Up
Ip

7-2. táblázat: A cosφ, THD és pszofometrikus jellemzők szűretlen esetben

Miután az igényelt meddő teljesítmény nagysága állandóan változik (hiszen a mozdonyok
jönnek-mennek, a különböző időpontokban különböző számú mozdony halad egyszerre a
tápszakaszon, amelyek a fokozatkapcsoló vagy a gyújtásszög-vezérlés függvényében különböző
teljesítményt vesznek fel), így egy szabályozható kompenzátort kell tervezni. Az érdi és az encsi
alállomásnál beépített meddőkompenzátor-passzív felharmonikus szűrő alapharmonikus meddő
teljesítménye, amelyet az [9] irodalom ismertet, 3-400 kvar-onként kapcsolható (az első fokozat
400 kvar).

7.1.1 Az érdi szűrő alkalmazása
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A teljes érdi szűrőt a 7-1. ábra ismerteti: [4]

7-1. ábra: Az érdi szűrő egyszerűsített kapcsolási rajza

A hangolt szűrős összes alapharmonikus meddőteljesítménye 2 Mvar, míg a szélessávú szűrőé
600 kvar. A hangolt szűrőket ellenpárhuzamos tirisztorok kapcsolják az igényeknek
megfelelően, míg a szélessávú szűrő folyamatosan hálózatra van kapcsolva. [4] Az encsi szűrő
kapcsolási rajza szinte teljesen megegyezik ezzel, a fő különbség abban áll, hogy ott beépítésre
került két darab 300 kvar teljesítményű kapcsolható fojtótekercs arra az esetre, ha a tápszakasz
üresen járna, ugyanis ez képes teljesen kikompenzálni a szélessávú szűrő meddő termelését, így
biztosítható, hogy a tápszakasz ne kompenzáljon túl ilyen esetekben sem. [9] Noha a
számításban

nem

jelent

lényeges

elvi

különbséget,

ezekkel

a

fojtótekercsekkel

a

disszertációmban nem foglalkozom.

7.1.2 Az érdi szűrő számítási eredményei
A számítás során három iterációs lépésre volt szükség, a jellemző feszültség-spektrumokat a 7-2.
ábra, az áramspektrumokat a 7-3. ábra, míg az időfüggvényeket a 7-4. ábra ismerteti. A szűrés
hatékonysága igen kedvező, a 3, 5. és 7. rendszámú komponensek több nagyságrenddel kisebbre

7-2. ábra: Feszültség-spektrumok passzív szűrés esetén – érdi szűrővel
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7-3. ábra: Áramspektrumok passzív szűrés esetén – érdi szűrővel

7-4. ábra: Időfüggvények passzív szűrés esetén – érdi szűrővel

adódnak, az áramkiemelés jellemző harmonikusain sem látszik olyan jelentős erősítés, mint az a
szűretlen számításnál volt tapasztalható (5.3.2.1. fejezet). A függvényeket alátámasztják a 7-4.
táblázat eredményei is, az alállomási transzformátor 120 kV-os oldalán

, ami igen

kedvező érték, és az áram is sokkal inkább szinuszos.
Megfigyelhető, hogy a hálózati áram (I0km) alapharmonikusa kisebb a tápszakasz felé folyónál.
Ez azért van így, mert a mozdony által igényelt meddő teljesítmény forrása nem a hálózat,
hanem a szűrőcsoport kondenzátorai.
Az időfüggvényeken (7-4. ábra) jól látszik, hogy a hálózati áram (I0km) kapacitív. Ez a szűrő
meddő injektálásának a következménye, mert a számításnál alkalmazott mozdony mindössze
1600 kvar kapacitív meddőt igényel (7-3. táblázat), ezzel szemben mintegy 2,6 Mvar a szűrő
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teljes terhelése. Ez is igazolja, hogy az alállomásban mindenképpen szabályozható teljesítményű
szűrőt kell alkalmazni.
hálózat

tápszakasz

mozdony

S

3007,59 kVA

3275,07 kVA

3282,79 kVA

P

2914,84 kW

2899,65 kW

2870,09 kW

Q

-741,16 kvar

1522,54 kvar

1593,51 kvar

Qb

-741,16 kvar

362,68 kvar

445,47 kvar

7-3. táblázat: A teljesítmények alakulása passzív szűrés esetén – érdi szűrővel

hálózat

tápszakasz

mozdony

cosφ

0,969

0,885

0,874

THDU

0,49%

1,92%

3,78%

THDI

7,07%

26,71%

25,63%

145,51 V

523,05 V

857,98 V

7,01 A

10,95 A

9,23 A

Up
Ip

7-4. táblázat: A cosφ, THD és pszofometrikus jellemzők passzív szűrés esetén – érdi
szűrővel

Tekintve a pszofometrikus feszültségeket-áramokat megfigyelhető, hogy ezek értéke nemcsak a
szűrt részen, hanem a szűretlen hálózaton is csökkent, amely alapvetően a szélessávú szűrő
érdeme, hiszen a 750-1250 Hz közötti komponensek vesznek részt a leginkább a zúgászavar
keltésében. Egyben ezek a legjobban kiemelő harmonikusok, amelyek árama a rendszer
rezonancia-frekvenciájának kvázi elhangolásával töredékükre csökken.

7.1.3 400 kvar-os passzív szűrő alkalmazása
Az alkalmazott szűrő példáján láthattuk, hogy a szűrést adott esetekhez kell tervezni. Ebben a
fejezetben az érdi szűrő fokozatait felhasználva adok megoldást passzív szűrő méretezésre,
amely hatékonysága utána könnyedén ellenőrizhető.
A 7-1. táblázatból kiolvasható, hogy a szűrőt úgy kell méretezni, hogy az legalább 378,96 kvar-t
kompenzáljon. A [9] irodalom már működő érdi szűrőjét alkalmazva (amelyet egyébként a [4] is
használ) kerülhetne a választás a 400 kvar-os alap fokozatra, amelyre szűrő tervezhető.
A 5.3.2.1. fejezet spektrumai alapján levonható a következtetés, hogy a 150, 250, 350, 950 és
1150 Hz-es komponensek azok, amelyek a leginkább igénybe veszik a hálózat elemeit. A 150, 250
és 350 Hz frekvenciájúak (3, 5. és 7. harmonikus) lényegében a mozdony által injektált nagy
komponensek, így ezek forrása a mozdony, míg a 950 és 1150 Hz-esek (19. és 23. harmonikus) az
áramkiemelés miatt ilyen mértékűek. Ez azt jelenti, hogy ha rezgőkörökkel elhangoljuk a
tápszakaszt, a 3, 5. és 7. harmonikusok továbbra is hasonló mértékben lesznek jelen a
tápszakaszban (a mozdony és az alállomás között), ám a 19, 23. rendszámú komponensek
jelentős mértékben csökkenthetők. Így a 3, 5. és 7. harmonikusra hangolt soros rezgőkört
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szükséges tervezni, míg a 19, 23. és környező
frekvenciákra

egy

szélessávú

szűrő

is

elegendő. Ez lényegében összecseng a [4] és
az

[9]

következtetéseivel.

Szintén

az

irodalmak alapján a kondenzátorokat úgy
célszerű szétosztani a szűrők között, hogy a
szélessávú

az

összes

meddő

negyedét

szolgáltassa, ebből következően 100 kvar

7-5. ábra: Az összeállított szűrő modellje

teljesítményt biztosítunk a szélessávú, míg a
maradék 300-at egyenlően szétosztva szintén 100-100 kvart a 3, 5. és 7. harmonikust szűrő
hangolt rezgőkörre. A teljes szűrő modelljét a 7-5. ábra ismerteti.

7.1.4 A hangolt soros szűrők számítása
A kondenzátor kapacitása a 100 kvar-ból könnyedén számítható:

(7-1)

, ebből

(7-2)

.

Ez a kondenzátor alkalmazható mind a három egységben, továbbá a szélessávú szűrőben. A
hangolt szűrők soros veszteségét elhanyagoljuk.

7.1.4.1 A 3. harmonikus szűrő induktivitása
Harmadik harmonikus esetén a frekvencia 150 Hz. Így

(7-3)
(7-4)

, ebből

√

(

)

(

.

)

7.1.4.2 Az 5. harmonikus szűrő induktivitása
Az ötödik harmonikus frekvenciája 250 Hz, így

(7-5)
(7-6)

, ebből

√

(

)

(

)

.

7.1.4.3 A 7. harmonikus szűrő induktivitása
A 7. harmonikuson

, így
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(7-7)

√

(7-8)

(

)

(

, ebből
.

)

7.1.4.4 A szélessávú szűrő számítása
A szélessávú szűrőt szintén alapozhatjuk a [4] irodalomban megtalálhatóra, amelynek adatai:

(7-9)

,

,

.

Ezek alapján megállapítható, hogy a szűrő a 9. harmonikusra van hangolva. Jelen számításnál a
kapacitás adott, az induktivitás és ellenállás értékét arányosan változtatva változatlan marad a
szélessávú szűrő hangolási frekvenciája és sávszélessége.
Az (7-2) alapján

, ebből

(7-10)

,

(7-11)

.

7.1.5 400 kvar-os passzív szűrő számítási eredményei
A

szűrőt

a

tápszakasz

hálózatába

illesztve

ismét

három

lépésre

van

szükség

az

eredményességhez. A kialakult spektrumokat a 7-6. ábra és a 7-7. ábra, míg az időfüggvényeket a
7-8. ábra ismerteti. A számított teljesítményeket a 7-5. táblázat, a cosφ, THD értékeket és a
jellemző pszofometrikus áramokat, feszültségeket a 7-6. táblázat foglalja össze.

7-6. ábra: Feszültség-spektrumok passzív szűrés esetén – 400 kvar-os szűrővel
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7-7. ábra: Áramspektrumok passzív szűrés esetén – 400 kvar-os szűrővel

7-8. ábra: Időfüggvények passzív szűrés esetén – 400 kvar-os szűrővel

Látható, hogy a szűrő hatékonysága megfelelő, az [9] irodalom alapján a célkitűzés az volt, hogy
az alállomási feszültség torzítási tényező értéke maximum 0,75% legyen (3% a megengedett,
amelynek a MÁV az érdi és az encsi alállomásban is a negyedéért felel). Ez teljesül, és az áram
torzítás is a kívánatos 10% alatti. Összevetve a 7-2. táblázat értékeivel megfigyelhető, hogy a
mozdonyáram harmonikus torzítása is változott több mint 1%-kal, ami ismét a kéttartományos
szimuláció létjogosultságát igazolja, azaz nem elegendő a mozdonyt minden esetben egy
általánosan mért áram-spektrummal helyettesíteni azzal a feltételezéssel, hogy a mozdony
árama független a hálózat konfigurációjától.
A 7-5. táblázat foglalja össze a számítás során fennálló teljesítmény-viszonyokat. Látható, hogy a
célként kitűzött 400 kvar kompenzálás megfelelőnek bizonyul, a hálózat felé a meddő
teljesítmény kisebb a büntetendő mértéknél (éppen ezért

). Miután ez az érdi-encsi típusú
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szűrő technikai minimuma, ami bekapcsolható, a szűrés hatékonysága tovább növelhető,
amennyiben a 700 kvar-os vagy 1 Mvar-os fokozatot alkalmazzuk. (Az 1,4 Mvar-ossal már
vigyázni kell, mert előfordulhat, hogy kis mértékben túlkompenzálunk, ami kerülendő.)
hálózat

tápszakasz

mozdony

S

2813,65 kVA

2945,58 kVA

2959,88 kVA

P

2624,44 kW

2620,46 kW

2595,64 kW

Q

1014,38 kvar

1345,24 kvar

1422,51 kvar

0,00 kvar

297,05 kvar

384,25 kvar

Qb

7-5. táblázat: A teljesítmények alakulása passzív szűrés esetén – 400 kvar-os szűrővel

hálózat

tápszakasz

mozdony

cosφ

0,933

0,890

0,877

THDU

0,75%

2,68%

4,54%

THDI

7,06%

26,72%

25,43%

240,75 V

807,83 V

1227,87 V

9,13 A

11,33 A

8,46 A

Up
Ip

7-6. táblázat: A cosφ, THD és pszofometrikus jellemzők passzív szűrés esetén – 400 kvar-os
szűrővel

7.2 Aktív felharmonikus szűrés
7.2.1 Az aktív szűrő és számítógépes modellje
A félvezetők elterjedése magával hozta az ipari elektronika mind szélesebb körű használatát. A
különböző vezérlési elvek, technológiák szerteágazó felhasználási lehetőséget biztosítanak. A
feszültségforrással ellátott átalakítóknak ma már olyan nagy a kapcsolási frekvenciájuk, hogy
harmonikus frekvenciákon is képesek áramot injektálni a hálózatba, így felharmonikus szűrésre
is alkalmassá tehetők. A teljesítmény-igény és az alkalmazandó kapcsolási frekvencia
függvényében különböző energia átalakító fajtákat ismerünk. Felharmonikus szűrés céljára
vasúti hálózathoz a legjobb választás az egyfázisú hidat tartalmazó inverter ún. eltolt
impulzusszélesség-modulált (ISZM) áram vezérléssel. [32]

7.2.1.1 Az alkalmazott ISZM szűrő
Az inverter főáramkörének kapcsolási vázlatát a 7-9. ábra ismerteti:
A modellben néhány egyszerűsítési feltételt kellett támasztani, amelyek a számítást magát nem
befolyásolják, ám mindenképpen szükségesek voltak az ATP-EMTP környezetbe való
integráláshoz:


A félvezetők – beleértve a kapcsoló-elemeket és a null-diódákat – egyszerű ideális
kapcsolókkal, diódákkal vannak közelítve.
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7-9. ábra: A szűrő kapcsolási vázlata



A felső és alsó félvezető kapcsolása közötti vezérlési holtidő, valamint a be- és
kikapcsolási idők figyelmen kívül vannak hagyva.



A kapcsolóelemek veszteségének modellezésére soros, míg csillapítási céllal párhuzamos
R-C tagok kerültek beépítésre, alkalmazásuk szokásos, ám nem feltétlenül kötelező.



Eltolt ISZM vezérlést alkalmazunk a kisebb áram hullámosság érdekében.

A számítási ellenőrzések során bebizonyosodott, hogy ez a közelítés megfelelő pontosságú
eredményt szolgáltat. Az ATP-EMTP környezetben megvalósított modellt a 7-10. ábra ismerteti.

7-10. ábra: A szűrő modellje az ATP környezetében

7.2.1.2 Az áramszabályozási hurok
Szabályozástechnikai szempontból az irányítandó áramkör egy soros R-L kör, amely könnyedén
vezérelhető egy egyszerű PI szabályozóval. A tervezett vezérlési hatásvázlatot a 7-11. ábra
ismerteti:
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7-11. ábra: Az áramvezérlési hatásvázlat

ahol
a harmonikus áram-referencia,
az átalakító feszültsége, amely az egyenköri feszültség-határok között változhat,
a hálózati feszültség,
a csatoló tekercs feszültsége,
az injektált áram,
,

a csatoló tekercs ellenállása és induktívitása,
,

a PI szabályozó arányos erősítési tényezője és integrálási ideje,
az inverter állandója.

Jelen szűrő célja a hangolt passzív szűrőkhöz hasonlóan a mozdony által a hálózatba injektált 3,
5. és 7. harmonikus áramok, mint a hálózat felé folyó áramspektrum legjelentősebb
felharmonikusainak csökkentése. A viszonylagos nagy teljesítmény és a maximális harmonikus
frekvencia (350 Hz) alapján a célszerű kapcsolási frekvenciát 10 kHz-nek választottuk. Ez sokkal
nagyobb a maximális harmonikus frekvenciánál, ezért a szabályozási hurokban az inverter egy
arányos taggal helyettesíthető, míg az egész hálózat egy folytonos rendszerként kezelhető. A PI
szabályozó beállítását a következő fejezet tárgyalja.

7.2.1.3 Az áramszabályozó beállítása
Késleltetés nélküli folytonos rendszer esetében a beállításhoz a pólus kiejtés módszere
használható.
A nyílt hurok átviteli függvénye a következő:

(7-12)

( )
( )

.

/

,

Ezt alakítva a következő alakot kapjuk:
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(7-13)

( )
( )

,

ahol

(7-14)

.

A (7-13) egyenletből látszik, hogy ha ez az időállandó megegyezik az PI szabályozó integrálási
idejével, akkor a (7-13) egyenlet tovább egyszerűsíthető:

(7-15)

( )
( )

,

ahol

(7-16)

.

A (7-15) alapján a zárt szabályozási hurok átviteli függvénye:

(7-17)

.

Látható, hogy ezzel az eljárással az eredeti szabályozási hurok egy egyszerű elsőfokú rendszerre
redukálható. A visszacsatolt rendszer időállandója (

) az előzetes számítások és kalibráló

futtatások után 10 μs, a (7-13) egyenlet alapján az integrálási idő ( ) beállítható 1 ms-ra, és
végül az arányos erősítési tényező (

) a (7-16) egyenlet alapján 3-ra adódik.

7.2.2 Az aktív szűrő modell ellenőrző számítása
Az előbbiekben összeállított szűrő modellt ellenőrző számításnak alávéve adódik a 7-12. ábra. A
sárgával jelölt szűretlen áram alapharmonikusát 3. harmonikus (150 Hz) árammal zavarjuk. A

7-12. ábra: A szűrő ellenőrző számítási eredményei
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szűrő alállomási csatlakozási helyén a rózsaszín görbével jelölt 3. harmonikus komponens
mérhető, amely 8 A csúcsértékű, ez használható alapjelnek. A szűrő a türkiz színnel jelölt áramot
állítja elő, amely igen jól közelíti az alapjelet, mindössze a járulékos 200. harmonikus környéki
kapcsolási frekvenciás összetevők számottevők.
A szűrőtől a hálózat felé mérhető kék áramból láthatóan teljesen eltűnt a 150 Hz-es zavarás, itt is
csak a kapcsolási frekvenciás összetevő figyelhető meg. Mindezek alapján megállapítható, hogy a
szűrő hatékonyan tudja a célul kitűzött a 3. harmonikus áramot csillapítani.

7.2.3 A szűrő modell illesztése a kéttartományos szimulációhoz
Az

előzőekben

összeállított

ISZM

inverteres

szűrőt

a

mozdonyhoz

hasonlóan

az

időtartományban számítjuk. A különbség mindössze annyi, hogy a szűrőáramot nem a szűrőre
eső feszültség, hanem a szűrendő áram függvényében tudjuk meghatározni. A frekvenciatartományban működő tápszakasz modellhez a kéttartományos szimuláció (5.2. fejezet)
alkalmazásával hangolható egyszerűen.
Az aktív szűrővel kiegészített folyamatábrát a 7-13. ábra ismerteti. Ebben az esetben a számítás
kétkörös. Elsőként mindig a mozdony áramát (Imoz) szükséges meghatározni, majd az első

előző
Umoz

START
Imoz

Isz

Imoz

tápszakasz modell
szűréssel

tápszakasz modell
szűrés nélkül

következő
Umoz

lépés?

h

i

E
R
E
D
M
É
N
Y

Isz,a

frekvencia-tartomány
időtartomány

mozdony modell
Imoz

Isz

Umoz

aktív szűrő modell

Isz,a

7-13. ábra: A kéttartományos szimuláció működése aktív szűrés esetén

tápszakasz számítást követően az aktív szűrő „ráhangolódik” a szűrendő áramra (Isz,a). A
szűrőáramot (Isz) paraméterként visszakapva végezhető a második tápszakasz számítás, amely
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után a jól ismert ciklusmag vizsgálat következik. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért a két
tápszakasz számítás közötti paraméter átadásokat nem ábrázolom (az első körben az előző lépés
mozdonyárama mellett az előző lépés szűrőáramát, míg a másodikban az első kör
mozdonyáramát is fel szükséges használni).
Az 7-10. ábra alsó részén a csatoló tekercs alatt látható hálózatrész az a szükséges egyszerűsített
tápszakasz modell, amely elengedhetetlen a helyes számításokhoz. A frekvenciafüggő tápszakasz
modellben a mozdonyhoz hasonlóan a szűrőt is harmonikus áramgenerátorral tudjuk
beszámítani, ezt a 7-15. ábra szemlélteti.

7-15. ábra: A tápszakasz szűrővel bővített modellje

7.2.4 Az aktív szűrés számítási eredményei
Aktív szűrés esetén négy lépésre volt szükség az eredményességhez. A kialakult feszültségspektrumokat a 7-14. ábra, az áramspektrumokat a 7-16. ábra, míg az időfüggvényeket a 7-17.
ábra ismerteti. Összevetve a hangolt passzív szűrőnél tapasztalt függvényekkel (7.1.5. fejezet)
megállapítható, hogy noha a szűrt harmonikusok nagyobb mértékben maradtak a hálózatban, ez
az időfüggvényben kevésbé érzékelhető, azon leginkább a kiemelő harmonikusok hatása
mutatható ki.
A valósághű érdi szűrőhöz képest (7.1.2. fejezet) lényegesen kedvezőbbek a 3, 5. és 7.

7-14. ábra: Feszültség-spektrumok aktív szűrés esetén
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7-16. ábra: Áramspektrumok aktív szűrés esetén

7-17. ábra: Időfüggvények aktív szűrés esetén

harmonikus áramok, azonban a kiemelő harmonikusok megjelenése miatt a hálózati feszültség
torzítása is szemmel láthatóan nagyobbra adódik.
A 7-7. táblázat ismerteti a teljesítmény-viszonyokat. Miután az aktív szűrő egy áramgenerátorral
helyettesíthető, az alapharmonikus meddő egyensúlyra csak akkor van hatással, ha a vezérlőjelét
annak megfelelően szabályozzuk. Jelen esetben az alapvető feladata a 3, 5. és 7. harmonikusok
szűrése, és éppen ez a számítás igazolja, hogy ezt meg lehet oldani alapharmonikus meddő
injektálás nélkül is. Ez azért kedvező, mert a jelenlegi újabb és a jövőben beszerzendő
mozdonyok fázistényezője beállítható, (akár meddő felvétel nélkül is tudnak üzemelni) [20], így
ez a szűrő mind a régebbi, mint az újabb mozdony típusoknál alkalmazható. Amennyiben az
alapharmonikusra vonatkozóan nem kap alapjelet, a fázisszöget változatlanul hagyja (ahogyan
azt a 7-17. ábra is bizonyítja).
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hálózat

tápszakasz

mozdony

S

2820,68 kVA

2784,06 kVA

2802,81 kVA

P

2490,19 kW

2482,43 kW

2460,13 kW

Q

1324,82 kvar

1260,36 kvar

1342,93 kvar

Qb

328,75 kvar

267,39 kvar

358,88 kvar

7-7. táblázat: A teljesítmények alakulása aktív szűrés esetén

A cosφ, THD és pszofometrikus áram és feszültség értékeket a 7-8. táblázat foglalja össze. A
szűrés hatékonysága hagy némi kívánni valót maga után: a kívánt harmonikusokat megfelelően
csillapítja, de ez az [9] irodalom céljainak nem felel meg maradéktalanul: az áram torzítása 10%
alatti ugyan, de a feszültségé a kiemelő harmonikusok jelenléte miatt nagyobb 0,75%-nál. A
mozdony áramtorzítása gyakorlatilag megegyezik a passzív szűrésnél tapasztaltakkal. A
pszofometrikus jellemzőket tekintve elmondható, hogy az aktív szűrés nem csökkentette a
zúgászavart, ami várható volt, hiszen aktív szűrő alkalmazása esetén a tápszakasz impedanciaviszonyai nem változnak meg, mindössze egy célzott áram injektálást tapasztalhatunk.
hálózat

tápszakasz

mozdony

cosφ

0,883

0,892

0,878

THDU

0,97%

3,33%

5,27%

THDI

13,50%

26,96%

25,44%

315,97 V

1033,01 V

1523,19 V

11,05 A

12,21 A

8,27 A

Up
Ip

7-8. táblázat: A cosφ, THD és pszofometrikus jellemzők aktív szűrés esetén

7.3 Hibrid felharmonikus szűrés
A nagyobb szűrési hatékonyság elérésének érdekében az előzőekben tárgyalt aktív szűrő
kiegészíthető egy szélessávú szűrővel, csillapítandó az áramkiemelés hatását.

Ekkor

beszélhetünk hibrid felharmonikus szűrésről (2.3.3. fejezet). Ebben a fejezetben két eset
vizsgálatára térek ki. A 7.3.1. fejezetben az érdi-encsi szűrő (7.1.1. fejezet) szélessávú szűrője
kerül az aktív szűrő mellé. Passzív elem esetén ismét figyelembe kell venni a hálózaton fellépő
meddő igényeket, a 7.3.2. fejezetben a meddőteljesítményre optimalizálás végett egy 2,4 Mvar
teljesítményű rezgőkört állítok az aktív szűrő mellé.

7.3.1 Hibrid szűrő alkalmazása 600 kvar-os szélessávú szűrővel
Az érdi-encsi szélessávú szűrőt alkalmazva három lépésre volt szükség az eredményességhez.
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7-18. ábra: Feszültség-spektrumok hibrid szűrés esetén – 600 kvar-os szélessávú szűrővel

7-19. ábra: Áramspektrumok hibrid szűrés esetén – 600 kvar-os szélessávú szűrővel

7-20. ábra: Időfüggvények hibrid szűrés esetén – 600 kvar-os szélessávú szűrővel
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A kialakult feszültség-spektrumokat a 7-18. ábra, az áramspektrumokat a 7-19. ábra, az
időfüggvényeket a 7-20. ábra ismerteti. Az eredményeket érdemes rögtön össze is vetni az előző
– aktív szűrős – számítással. Jól látszik, hogy a kívánt módon csökkent az áramkiemelés hatása,
ugyanakkor a 3. és 5. harmonikus áramok/feszültségek kismértékű növekedése is megfigyelhető.
Ez annak a következménye, hogy a szélessávú szűrő a 9. harmonikusra van hangolva (a (2-8)
egyenlet alapján kiszámítható, hogy a rezonancia frekvenciája 402,95 Hz), így a kisebb
rendszámokon a párhuzamos rezonancia jelentkezése miatt várható kiemelés. Azonban az aktív
szűrő miatt a hálózati áram ezen harmonikusai nem jelentősek, nagyságrendekkel kisebbek a
szűretlen esetnél.
Az időfüggvényeknél (7-20. ábra) rögtön látható a fázisjavítás hatása, valamint az, hogy a két
ábrázolt feszültség lényegesen szinuszosabb, mint az előző számításnál. Ez ismét a szélessávú
szűrő jótékony hatása, ami az impedancia-viszonyok változásából következik.
A teljesítmények (7-9. táblázat) kismértékben növekedtek, a meddő vételezés a hálózat felől
lecsökkent. A Qb értéke a hálózat felé zérus, azaz ebben az esetben kompenzálás nélkül is
teljesíteni tudjuk az áramszolgáltató által előírt feltételt annak érdekében, hogy ne kelljen
büntetést fizetni.
hálózat

tápszakasz

mozdony

S

2798,72 kVA

2981,16 kVA

2994,43 kVA

P

2664,20 kW

2655,40 kW

2630,09 kW

Q
Qb

857,22 kvar

1355,07 kvar

1431,50 kvar

0,00 kvar

292,91 kvar

379,47 kvar

7-9. táblázat: A teljesítmények alakulása hibrid szűrés esetén – 600 kvar-os szélessávú
szűrővel

A másik két indikátorunk szintén (hálózati THDU, THDI, 7-10. táblázat) igen kedvezően alakul,
ráadásul a feszültség torzítás a tápszakasz mentén is jelentősen csökkent. A pszofometrikus
jellemzők is csökkentek, a feszültség közel a felére, ami szintén a szűrő miatti impedancia
elhangolás következménye.
hálózat

tápszakasz

mozdony

cosφ

0,952

0,891

0,878

THDU

0,55%

2,38%

3,78%

THDI

8,30%

26,70%

25,65%

155,70 V

605,93 V

864,82 V

9,16 A

10,07 A

8,62 A

Up
Ip

7-10. táblázat: A cosφ, THD és pszofometrikus jellemzők hibrid szűrés esetén – 600 kvar-os
szélessávú szűrővel
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Jelen pillanatban tehát mind a felharmonikus szűrés, mind a meddőkompenzálás megfelelő,
azonban ehhez az szükséges, hogy a termelt 600 kvar-nál nagyobb legyen a tápszakasz eredő
meddő igénye. A V63-as mozdony ennek több mint dupláját fogyasztja, így a probléma meg van
oldva. Amennyiben a tápszakasz üresen jár, vagy nagyon jó a fázistényezője (pl. újfajta
mozdonyok közlekednek rajta), akkor az encsi szűrő fojtó beiktatós megoldása egyszerű és
kivitelezhető megoldásnak tűnik.

7.3.2 Hibrid szűrő alkalmazása 2,4 Mvar-os szélessávú szűrővel
Amennyiben többmozdonyos üzem áll elő, a 600 kvar könnyen kevésnek bizonyulhat. A [4]
irodalom

megállapítása

szerint

egy

alállomásban

legalább

2 Mvar

teljesítményű

meddőkompenzátorral érdemes számolni, az [9] pedig hangsúlyozza, hogy szükséges megoldani
a fokozatok kapcsolásának lehetőségét, az érdi és encsi passzív szűrők ennek figyelembe
vételével

készültek.

Hibrid

szűrő

esetén

a

meddőkompenzálás

a

szélessávú

szűrő

kondenzátorára hárul, a meglévő elemeket felhasználva célszerű négyszeres kapacitással, azaz
2,4 Mvar-ral számolni. Ezzel nemcsak a fázisjavítás lesz kedvező, hanem a szűrő hatékonysága is
jelentősen megnő. Amennyiben ezt négy párhuzamosan kötött szűrővel kívánjuk megoldani,
azzal megvalósíthatjuk a lépcsőzetes be- és kikapcsolást, ám az azonos frekvenciára hangolt
rezgőkörök párhuzamos üzeme külön óvatosságot igényel. Jelen fejezetben egy négyszeres
kapacitású (2,4 Mvar teljesítményű) szűrő

bekapcsolása mellett a fölösleges

meddő

elnyeletésével számolok, azaz az aktív szűrő részt vezérlem úgy, hogy a fölösleges meddő a két
szűrőrész alkotta hurokban záródjon, így se a hálózatot se a tápszakaszt ne terhelje.
Ez azzal az előnnyel is jár, hogy a passzív szűrő kapcsolgatása nem befolyásolja a nagyobb
rendszámú harmonikus impedanciákat, nem igényel újabb berendezést, így a feladat mindössze
annyi, hogy az eddigi 3, 5. és 7. harmonikus áram mellé az alapharmonikus kapacitív meddő
összetevőjét is megadjuk kikompenzálandó áramkomponensként.
Az érdi szélessávú szűrő adatait a (7-9) tartalmazza. Mivel a teljesítmény arányos a kondenzátor
kapacitásával, amennyiben a teljesítményt a négyszeresére szeretnénk növelni, a kapacitással is
ezt kell tennünk. Eszerint

(7-18)

.

A rezonancia-frekvencia akkor marad változatlan, ha a (2-8) alapján

(7-19)
A párhuzamos ellenállást pedig a jósági tényező képlete segítségével kapjuk. Ha azt szeretnénk,
hogy a szűrő jósága változatlan maradjon, akkor a (2-9) alapján

(7-20)

.
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7-21. ábra: Feszültség-spektrumok hibrid szűrés esetén – 2,4 Mvar-os szélessávú szűrővel

7-22. ábra: Áramspektrumok hibrid szűrés esetén – 2,4 Mvar-os szélessávú szűrővel

Itt is három iterációs számításra volt szükség az eredményességhez. A kialakult feszültségspektrumokat a 7-21. ábra, míg az áramspektrumokat a 7-22. ábra ismerteti. Összevetve az előző
számítás eredményeivel (7.3.1. fejezet) számottevő a különbség a hálózati áramban (I0km), mivel
a 9. harmonikustól kezdődően a termelt harmonikusok is lényegesen kisebb impedanciát látnak
a szűrő felé. A 3. és különösen 5. harmonikusnál a korábbinál jelentősebb kiemelés
tapasztalható, de még mindig nem olyan mértékben, ami jelentősen veszélyeztetné a szűrés
hatékonyságát. Hasonló következtetések vonhatók le a transzformátor 120 kV-os oldalán
tapasztalható feszültség-spektrumról (U120kV). A tápszakasz mentén a 450…1150 Hz-es feszültség
komponensek nagyjából feleződnek, ami jótékony hatással lesz a pszofometrikus feszültség
értékekre. A tápszakasz-menti áramok nagyságában jelentős változást nem tapasztalunk, hiszen
az áramkiemelést már a 600 kvar-os szűrő is hatékonyan csökkentette.
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Az időfüggvényeket a 7-23. ábra ismerteti. Az eddigi leginkább szinuszos hálózati áram (I0km) és
feszültség (U120kV) görbéket láthatjuk, ráadásul tökéletesen fázisban is vannak, így a meddő
áramlás okozta veszteséget is sikerült minimalizálni. A meddőnyelő aktív szűrő vezérlése és
jelkövetése biztosítja, hogy ne álljon elő kapacitív fogyasztás sem. (Ezt azért is könnyű
kivitelezni, mert a szabályozás a transzformátor szekunder oldalán történik, így annak
induktivitása miatti meddő energia nincs beleszámítva. Azaz a szűrőnek „megengedhetjük”,
hogy a transzformátor induktivitása mértékéig akár kapacitív irányba is tévedhessen.) Az előző
bekezdésben megállapított tápszakasz-menti feszültség tisztulás jól látszik a mozdonyra jutó
jelalakban is (U10km), ami szintén minden eddiginél simább.

7-23. ábra: Időfüggvények hibrid szűrés esetén – 2,4 Mvar-os szélessávú szűrővel

Az előzőeket támasztja alá a 7-11. táblázat, ahol a teljesítményeket találjuk. A tápszakasz meddő
felvétele 108,13 kvar, ami minimálisnak tekinthető. Ez nagyságrendileg megegyezik a
transzformátor

névleges

alapharmonikus

meddőteljesítményével

(132,63 kvar).

Így

megállapíthatjuk, hogy az aktív szűrőrész megfelelően végzi a dolgát.
hálózat

tápszakasz

mozdony

S

2785,16 kVA

3132,87 kVA

3143,54 kVA

P

2783,06 kW

2773,94 kW

2746,42 kW

Q

108,13 kvar

1456,06 kvar

1529,38 kvar

0,00 kvar

346,48 kvar

430,82 kvar

Qb

7-11. táblázat: A teljesítmények alakulása hibrid szűrés esetén – 2,4 Mvar-os szélessávú
szűrővel

A 7-12. táblázat foglalja össze a minőségi jellemzőket. A fázistényező a hálózat felé kiváló, a
mozdonynál a számítások során most alakul a legrosszabbnak. A feszültség jellemzők (THDU,
Up) a teljes tápszakasz mentén alacsonyra adódnak, az áramok tekintetében a szűrt jellemzők
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kiválóak, míg a tápszakasz mentén nem tapasztalunk jelentős változást, a korábbiakhoz hasonló
értékeket kapunk.
hálózat

tápszakasz

mozdony

cosφ

0,999

0,885

0,874

THDU

0,24%

1,04%

2,55%

THDI

4,49%

26,76%

25,83%

62,17 V

238,82 V

448,21 V

3,85 A

10,38 A

9,54 A

Up
Ip

7-12. táblázat: A cosφ, THD és pszofometrikus jellemzők hibrid szűrés esetén – 2,4 Mvar-os
szélessávú szűrővel

Összességében elmondható, hogy az aktív szűrők a passzív szélessávú egységekkel jól
kombinálhatóak,

megfelelő

hatékonyságú

szűrést

biztosítanak,

ráadásul

rugalmas

meddőenergia-kezelést tesznek lehetővé. Ez azt jelenti, hogy a hibrid szűrés alkalmazásával
egyszerre sikerült megoldást találni a nagy hatásfokú és ezáltal nagy teljesítményű passzív
szűrők leggyakoribb problémájára, a túlkompenzálásra; továbbá aktív szűrők esetén arra, hogy a
kapcsolási frekvencia véges volta miatt csak kisebb frekvencián igazán hatékonyak. Jelen
változat előnyös tulajdonságai közé sorolhatjuk azt is, hogy az újabb, meddő igény nélküli
mozdonyok esetén is képes hatékony szinuszosítást végezni.

7.4 A harmadik tézis megfogalmazása
A 7. fejezetben összefoglaltam a vasúti tápszakasz hálózati visszahatásának csökkentési
módszereit, alapvetően a felharmonikus szűrésre fókuszálva. A feladat aktualitását alátámasztja,
hogy a 1999-ben életbe léptetett villamosenergia törvény és elszámolási rendelet a MÁV ZRt,
mint nagyfogyasztó részére is kilátásba helyezett büntetést a túlzott induktív meddő fogyasztás
és a teljes kapacitív termelés után. A tarifarendelet ráadásul azt irányozta elő, hogy a közcélú
hálózatból vételezett induktív, illetve kapacitív meddő villamos energia után külön-külön kell
fizetni. [9]
A MÁV ZRt. kutatási-fejlesztési programjában több évtizede szerepel a vasúti villamos vontatás
által okozott felharmonikusok és azok hatásainak vizsgálata. Ebben számtalan esetben
munkahelyem, a BME Villamos Energetika Tanszék egyik jogelődje, a Villamosművek Tanszék
volt a partnere. [9] A célom egy olyan eljárás kifejlesztése volt, amely segítségével a különböző
szűrési

módok

valósághűen

modellezhetők,

az

eszközök

viselkedése

számításokkal

meghatározható.


A 7.1. fejezetben bemutattam, hogy a hálózati visszahatás modellezésére alkalmas
kéttartományos szimuláció frekvencia-tartományi modellje kiegészíthető úgy, hogy
alkalmas legyen a passzív felharmonikus szűrés vizsgálatára.
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A 7.2. fejezetben a kéttartományos szimuláció eljárásának továbbfejlesztésével
lehetőséget nyújtottam az aktív felharmonikus szűrés integrálására a modellbe.
Amennyiben a valósághű működés modellezése a cél, az aktív szűrő modelljét éppúgy az
időtartományban számíthatjuk előnyösen, mint a mozdonyét.



A 7.3. fejezetben áttekintettem a két korábbi fejezet megállapításai alapján a hibrid
felharmonikus szűrés lehetőségeit. A manapság elsősorban kísérleti fázisban lévő hibrid
szűrési stratégiát a vontatási hálózatoknál is haszonnal alkalmazhatjuk.

Megállapítható tehát a következő tézis:

III. tézis:
A kéttartományos szimuláció módszere kiegészíthető úgy, hogy
azzal a passzív, aktív és hibrid felharmonikus szűrés hatását
elemezni lehessen.


A

passzív

szűrőcsoport

beilleszthető

közvetlenül

a

frekvencia-tartományi tápszakasz modellbe.


Az aktív felharmonikus szűrő egy mikroprocesszor által
vezérelt áraminjektáló berendezés, amelyet előnyös a
mozdonyhoz hasonlóan az időtartományban számítani. A
kéttartományos

szimuláció

algoritmusát

módosítva

lehetőség nyílik az aktív szűrés vizsgálatára. Az így
kialakuló

eljárás

az

ún.

kétkörös

kéttartományos

szimuláció, amely alkalmas az aktív szűrő méretezésére.


A hibrid szűrés a passzív és aktív szűrés együttes
alkalmazása.

A

kétkörös

kéttartományos

szimuláció

tápszakasz modellje kiegészíthető passzív szűrőcsoporttal,
így a hibrid szűrés hatása is könnyedén vizsgálható és
mindkét szűrő méretezhető.

7.4.1 A harmadik tézis gyakorlati alkalmazhatósága
A kéttartományos szimuláció tehát nemcsak a vasúti vonatás hálózati visszahatásának
modellezésére alkalmas, hanem arra is, hogy a különböző szűrési módszerek hatékonyságát
vizsgálják vele. A szimuláció pontossága minden esetben az adott elemek pontosságán múlik.
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Passzív szűrők esetén az alkotó R, L, C elemek pontos ismerete szükséges (ide értve az
tekercs és kondenzátor veszteségi ellenállást is).



Aktív szűrés megvalósítható első közelítésben ideális áramgenerátorokkal is, azonban a
szimuláció lehetőséget nyújt az ISZM vezérlés valósághű megvalósítására. Amennyiben
ismerjük egy konkrét szűrő paramétereit és szabályozási hatásvázlatát/programját,
megalkothatjuk az IGBT-k vezérlésére szolgáló programkódot is. Így az aktív
felharmonikus szűrés is megfelelő pontossággal modellezhető.



A hibrid szűrés sok szempontból még kísérleti stádiumban van, ám az előző két pont
együttes figyelembe vételével nagy pontossággal modellezhető.

A modellalkotás célja esetünkben az, hogy a különböző szűrési megoldások még a
tervezőasztalon vizsgálhatók legyenek, a szimuláció a beruházást megelőző számításokat
(tanulmányokat) támassza alá, végső soron segítsen kiválasztani az optimális megoldást abban
az esetben, ha több változat is szóba kerülhet. A kétkörös kéttartományos szimulációnak nem
célja a költséghatékonyság elemzése. Segítségével az efféle tanulmányok műszaki célú
vizsgálatait lehet elvégezni előre meghatározott tápszakasz paraméterek és akár több mozdony
konfiguráció mellett abban az esetben, ha az alkalmazandó szűrők modelljei adottak.
A tézis eredményeit a következő cikkekben publikáltam: [S10]-[S14], [S18]
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Függelék
F1 A hosszlánc-rendszer paraméterei
A hosszlánc-rendszer eredő impedanciájának R és L paraméterei a [11] mérési/számítási
eredményei alapján polinom függvényekkel közelíthetők. Az alábbiakban az 1×25 kV-os
rendszer egyes hosszlánc-típusainak közelítő polinom együtthatóit táblázatos formában teszem
közzé (csoportosítás a 3-9. ábra alapján, 22. oldal).
Az ellenállás függvény dimenziója:

, egyenlete a következő:

∑

ahol
Ei

a polinom i. együtthatója öt tizedesjegy pontossággal,

x

a független változó.

Az induktivitás dimenziója:

, egyenlete hasonlóképpen megadható:

∑

ahol
Fi

a polinom i. együtthatója öt tizedesjegy pontossággal,

x

a független változó.

F1.1 Egyvágányú pálya


Acél tartókötél (50 mm2):
o

ACSR tápvezeték (150 mm2):
i

Ei

Fi

0

1,4154∙10-1

1,2433∙100

1

4,9678∙10-4

-6,1930∙10-4

2

5,1892∙10-7

3

-1,9147∙10-10

4

2,5340∙10-14
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Bronz tartókötél (50 mm2):
o

ACSR tápvezeték (150 mm2):
i

Ei

0

1,0860∙10-1

1,2357∙100

1

3,5147∙10-4

-1,3303∙10-3

2

1,2891∙10-8

2,3821∙10-6

3

o

Fi

-2,1612∙10-9

4

1,0335∙10-12

5

-2,4884∙10-16

6

2,3764∙10-20

AASC tápvezeték (240 mm2):


Nincs földáram-visszavezető:
i

Ei

0

9,4062∙10-2

1,2181∙100

1

3,6181∙10-4

-1,2971∙10-3

2

1,2043∙10-8

2,3260∙10-6

3



Fi

-2,1153∙10-9

4

1,0136∙10-12

5

-2,4441∙10-16

6

2,3364∙10-20

Van földáram-visszavezető:
i

Ei

Fi

0

8,9041∙10-2

9,7576∙10-1

1

2,2317∙10-4

-1,0168∙10-3

2

1,8584∙10-6

3

-1,6941∙10-9

4

8,1062∙10-13

5

-1,9492∙10-16

6

1,8571∙10-20
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F1.2 Kétvágányú pálya, egy hosszláncként




Acél tartókötél (50 mm2):
i

Ei

Fi

0

1,9421∙10-1

1,1498∙100

1

3,9339∙10-4

-8,0189∙10-4

2

6,8426∙10-7

3

-2,5075∙10-10

4

3,2800∙10-14

Bronz tartókötél (50 mm2):
o

o

Nincs földáram-visszavezető:
i

Ei

Fi

0

1,0002∙10-1

8,9956∙10-1

1

2,2574∙10-4

-3,8865∙10-4

2

1,0172∙10-8

3,9095∙10-7

3

-1,8673∙10-10

4

4,1102∙10-14

5

-3,3056∙10-18

Van földáram-visszavezető:
i

Ei

Fi

0

1,0491∙10-1

7,4743∙10-1

1

1,2126∙10-4

-2,8108∙10-4

2

5,0468∙10-9

2,6339∙10-7

3

-1,0800∙10-10

4

1,7886∙10-14

5

-7,0256∙10-19

F1.3 Kétvágányú pálya, két párhozamos hosszláncként


Acél tartókötél (50 mm2):
i

Ei

Fi

0

4,0331∙10-1

1,9048∙100

1

5,9269∙10-4

-1,4763∙10-3

2

1,2563∙10-6

3

-4,5677∙10-10

4

5,9288∙10-14
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Bronz tartókötél (50 mm2):
o

o

Nincs földáram-visszavezető:
i

Ei

Fi

0

1,9291∙10-1

2,0225∙100

1

2,0840∙10-3

-1,3622∙10-3

2

1,5093∙10-6

3

-8,4497∙10-10

4

2,2796∙10-13

5

-2,3660∙10-17

Van földáram-visszavezető:
i

Ei

Fi

0

1,9370∙10-1

1,2297∙100

1

1,8629∙10-4

-4,9290∙10-4

2

4,4727∙10-7

3

-1,6916∙10-10

4

2,2620∙10-14
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F2 Az alállomási transzformátorok paraméterei
A magyar vasúti alállomásokban alkalmazott transzformátorok paraméterei a [11] alapján:
Sn [MVA]

RDC [Ω]

Rj [Ω]

c

L [mH]

6

0,648

0,054

1,75

31,75

12

0,262

0,022

1,75

15

16

0,2097

0,0266

1,75

17,41

Az induktivitás értékek frekvencia-függetlenek, míg az ellenállás értékek a (3-1) alapján
számíthatók. Az ellenállás frekvencia-menete így a következőképpen alakul:
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F3 Mozdony motor paraméterek és V63-as főáramkör
Az alábbiakban táblázatosan megadom a disszertációban használt két mozdonytípus állandó,
órás és indító teljesítményéhez tartozó motor paramétereit. A számítások a 4.1.1.5. fejezet (34.
oldal) képleteivel számíthatók. A V43-as névleges adatai a [16], míg a V63-aséi a [18]
irodalomban találhatók meg.

F3.1 A V43-as mozdony motor paraméterei
állandó

órás

indító

Pn [kW]

1100

1130

1870

Un [V]

1100

1100

1100

In [A]

1070

1110

1700

Rn [Ω]

1,0280

0,9910

0,6471

Ra [Ω]

0,01182

0,01140

0,007441

Rs [Ω]

0,006502

0,006268

0,004093

L [mH]

1,02803

0,9910

0,6471

Ub [V]

1080,39

1080,39

1080,39

Rsg [Ω]

0,008276

0,007977

0,005209

F3.2 A V63-as mozdony motor paraméterei
állandó

órás

indító

Pn [kW]

600

631

979

Un [V]

900

900

900

In [A]

710

750

1200

Rn [Ω]

1,2676

1,2

0,75

Ra [Ω]

0,02282

0,0216

0,0135

Rs [Ω]

0,01255

0,01188

0,007425

L [mH]

1,2676

1,2

0,75

Ub [V]

874,89

874,89

874,89

Rsg [Ω]

0,01597

0,01512

0,00945
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F3.3 A V63-as mozdony főáramköre

7-24. ábra: A V63-as mozdony ATP modellje
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F4 A kiskunhalasi FMI közelítő függvénye
A disszertációban használt alállomási felharmonikus mérésponti impedancia helygörbe közelítő
függvényének (3-5. ábra, 19. oldal) pontos paraméterei:

F4.1 Valós rész (ellenállás)


A polinomiális rész paraméterei:
i

Bi

0

9,7185∙100

1

-1,1690∙10-1

2

3,0100∙10-4

3
4

i

-2,01∙10-7
4,0002∙10-11

A trigonometrikus komponensek paraméterei
Ci [Ω]

Di [rad/Hz]

φi [°]

Wi,1 [Hz]

Wi,2 [Hz]

1

20

0,03142

35

900

1200

2

25

0,02513

140

1300

1900

F4.2 Képzetes rész (induktivitás)
A képzetes rész esetén a reaktanciát közelítem, ebből a (6-6) egyenlet alapján lehet a komplex
induktivitás értékeket meghatározni a szükséges frekvenciára.



i

A polinomiális rész paraméterei:
i

Bi

0

-1,1838∙101

1

1,1230∙10-1

2

-1,1751∙10-4

3

3,0001∙10-8

A trigonometrikus komponensek paraméterei:
Ci [Ω]

Di [rad/Hz]

φi [°]

Wi,1 [Hz]

Wi,2 [Hz]

1

7

0,01366

235

400

900

2

24

0,02094

-20

900

1120

3

18

0,02417

-30

1200

1900
120 

