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1 Bevezetés, a kutatás háttere 
A villamosenergia-igény növekedése és az energia minél gazdaságosabb felhasználására 

való törekvés miatt egyre nagyobb egységteljesítményű energia-átalakítók jelennek meg az 
energia-elosztó hálózatokban. Ennek egyik következménye, hogy olyan, egyre nagyobb 
keresztmetszetű, soros hálózati elemeket (aktív áramvezetőket, illetve ezek csatlakoztatására 
szolgáló érintkező-szerkezeteket) kell használni, amelyek ellenállnak a nagy váltakozó vagy 
impulzusszerűen változó áramok termikus és dinamikus igénybevételeinek. Az ilyen 
terheléseknél mind a villamos berendezések aktív áramvezetőiben folyó gerjesztőáram, mind 
pedig az azokhoz közeli vezetőképes testekben – pl. fém burkolatokban – indukálódó áramok 
egyenlőtlenül oszlanak el. Az árameloszlás egyenlőtlensége a veszteség növekedését, 
egyenlőtlen hőmérséklet-eloszlást és fokozott termikus igénybevételt eredményez, mely 
jellemzők az elektromágneses és a hőmérsékleti tér kölcsönhatásaként alakulnak ki. A 
vezetők közötti elektromágneses és termikus közelhatás annál erőteljesebben érvényesül, 
minél kisebbek az azok közötti távolságok, tehát minél kisebbek a berendezés külső 
geometriai méretei. A veszteségek és a termikus igénybevételek mellett – a környezeti 
hatások csökkentése érdekében – a mágneses tér nagyságára és eloszlására is figyelemmel 
kell lennünk a berendezések fémburkolatán kívüli térrészben. A burkolatokban indukálódó 
örvényáramok hatására nemcsak a veszteség növekszik, hanem egyúttal csökken e külső 
mágneses tér nagysága is. A burkolatoknak tehát fontos szerepe az árnyékolás is. 

Az aktív vezetők keresztmetszetének kényszerű növelése mellett, az erősáramú villamos 
berendezések – elsősorban kapcsolókészülékek és kapcsolóberendezések – külső geometriai 
méreteinek jelentős csökkenése tapasztalható. Példaként lehet erre említeni a különböző 
készülékkombinációkat, a szigetelt síneket, valamint – közép- (KöF) és nagyfeszültségen 
(NF) – a gázzal töltött, fémtokozott kapcsolóberendezéseket. Ez utóbbiak burkolata maga a 
tokozat, amelyen belül, már egyre nagyobb feszültségszinteken is, együtt helyezik el 
mindhárom fázis kapcsolókészülékeit, sínjeit és a hozzájuk kapcsolódó érintkezőket, mint 
aktív áramvezetőket. Ez a háromfázisú, közös tokozás további, jelentős méretcsökkenéshez 
vezet. Hasonló példaként említhetők az árnyékolt földkábelek, ahol szintén csökkentek a 
méretek a korszerű szigetelőanyagok alkalmazása révén. Ebben az esetben az árnyékolás 
(vagy fém köpeny) jelenti a burkolatot, az erek pedig az aktív áramvezetőket.  

A méretek csökkentésének eredményeként olyan, egymáshoz, illetve a burkolathoz és más 
vezetőképes testekhez egyre közelebb elhelyezkedő, egyre nagyobb keresztmetszetű aktív 
áramvezetőket és érintkezőket használnak, amelyekben a közelhatások egyre jelentősebbek. 
Különösen a közép- és nagyfeszültségű fémtokozott kapcsolóberendezések, valamint az 
árnyékolt földkábelek esetében egyre nagyobbak a veszteségek és a termikus igénybevételek 
megnövekedéséből, továbbá a hatásos árnyékolás megvalósíthatóságából adódó problémák. A 
két berendezéstípus nem véletlenül említhető együtt, hiszen azok felépítése (fém burkolaton 
belül áramvezető sínek, illetve erek) számos közös vonást mutat, számítási modelljeik 
hasonlók lehetnek, más-más bemeneti paraméterekkel. 
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2 Jelenleg használt módszerek, el őnyeik, hiányosságaik 
A kapcsolóberendezés-fejlesztők a termikus hatások becslésére még ma is sokszor olyan 

analitikus módszereket használnak, melyekben sok paramétert elhanyagolnak, többek között a 
hőforrás vezetőn belüli egyenlőtlen eloszlását, azaz az elektromágneses tér közelségi hatásai 
okozta egyenlőtlen veszteségi teljesítmény-eloszlást. Ezek a hatások zárlati áramoknál 
fokozott mértékben jelentkeznek [1]-[7]. Ugyanez elmondható a kábelek terhelhetőségének 
meghatározására is. Egyes tipikus geometriai elrendezésű burkolatok és sínek számítására 
léteznek fél-analitikus módszerek, amelyek a térjellemzők eloszlását matematikai sorok 
segítségével adják meg. Másik módszer lehet a vezetők elemi szálakkal való modellezése, és 
az elemi szálak közötti ön- és kölcsönös impedanciák meghatározásán alapuló 
sokismeretlenes lineáris egyenletrendszer megoldása. Jóllehet, ezen módszerek pontos 
eredményeket szolgáltatnak, belőlük általános – az egyes bemeneti paraméterek (pl. 
geometriai méretek) változásának hatására vonatkozó – következtetéseket nem, vagy csak 
nehezen lehet levonni.  

Az utóbbi években egyre inkább terjed a hasonló jellegű problémák tisztán numerikus 
módszerrel való megoldása, ahol a teret, vagy a határoló felületet nagyszámú, véges méretű 
részre osztják, amelyeken belül a térjellemzők eloszlását valamilyen módon közelítik – véges 
differencia (finite difference, FD), végeselem (finite element, FE), peremelem (boundary 
element, BE), stb. módszerek. Ezek az eljárások pontos eredményeket adnak, és gyakorlatilag 
bármilyen elrendezésre alkalmazhatók, viszont használatukkor a modellt leíró egyenletekben 
a főbb geometriai méretek közvetlenül meg sem jelennek, így azok változásának hatására 
nehezebb következtetni. 

 
 

3 Kutatási célok és módszerek 
Kutatásom során célom volt olyan, az irodalomban nem megtalálható analitikus modellek 

kidolgozása, amelyek viszonylag könnyen levezethető összefüggések segítségével érthetővé 
teszik a berendezésben lejátszódó folyamatokat, illetve iránymutatást adnak arról, hogy a 
bemeneti paraméterek – például geometriai méretek, anyagjellemzők – milyen módon 
befolyásolják a számítási eredményeket. Disszertációmban két ilyen, egydimenziós modellt 
ismertetek. Az első – egy teljes mértékben általam kifejlesztett és publikált, külön tézisként 
megjelenő modell – a külön burkolattal rendelkező fázisvezetőjű villamos berendezések 
állandósult veszteségeinek vizsgálatát segíti [1], a második pedig a rövid idejű, tranziens 
folyamatok modellezését [2], [3], [7], [11]. Utóbbinál az alaphipotézis felvetése (miszerint a 
zárlati áramimpulzusoknál a szkinhatás fokozottan jelentkezik), és a modell alapján a 
dolgozatban közölt következtetések levonása saját eredmény. A részletek kidolgozása és a 
villamosságtani összefüggések levezetése társszerzőkkel közösen történt, ezért a modell 
bemutatásánál és a kapcsolódó tézis megfogalmazásánál csak az alapösszefüggéseket, és az 
általam levont következtetéseket közlöm. A tranziens folyamatot leíró modellből következő 
eredmények három-fázisú rendszerekre való érvényességét végeselem szimulációval 
igazoltam.  

Az 1D modellek eredményeit felhasználva, illetve azok igazolására, javarészt végeselem 
szimulációra épülő, numerikus eljárással vizsgáltam a kapcsolóberendezésekben és 
kábelekben kialakuló elektromágneses tér, illetve a hőmérséklet eloszlását mind állandósult 
állapotban, mind pedig tranziens folyamatok során. A végeselem számításokhoz a 
kereskedelmi forgalomban beszerezhető – az elektromágneses, a hőmérsékleti és akár az 
áramlási tér csatolt analízisét lehetővé tevő – ANSYSTM programcsomagot használtam. 
Csupán az elektromágneses tér vizsgálatával is fontos adatokat nyerhetünk a vezetők 
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veszteségeire, a bennük kialakuló teljesítménysűrűség-eloszlásra, a vezetőn kívüli mágneses 
tér eloszlására vonatkozóan. A végeselem modellek bemeneti paramétereinek változtatásával 
az analitikus modellek alapján levont következtetések igazolhatók, illetve a veszteségek és a 
külső tér szempontjából kedvező megoldások kereshetők.  

Bár a fémtokozott kapcsolóberendezések és az árnyékolt földkábelek felépítésükben közös 
vonásokat mutatnak, modellezési szempontból egy fontos eltérés mindenképp van közöttük. 
A kapcsolóberendezések sínjeivel és tokozatával szemben a kábelek vezetői és árnyékolása 
általában nem tömör, hanem sodrott vezető huzalokból áll. A sodrás révén az árnyékolásban 
áramkiszorítás nem érvényesül, az egymástól gyakorlatilag elszigetelt huzalokban egy 
kábelen belül azonos áram folyik. A sodrott huzalkoszorú-árnyékolás kétdimenziós 
végeselem modellezésével foglalkozik egy további tézis [6], [10], [16], amely az IEC 60287-
1-3:2002 analitikus veszteségszámítási módszerét hasonlítja össze két 2D végeselem 
eljárással. A végeselem modellek egyike hagyományos modellfelépítésen alapult, azaz a 
valóságban sodrott huzalokat párhuzamos vezetőkként vette figyelembe, míg egy másik, 
általam kifejlesztett – a végeselem programok áramkör modellezési képességeit kihasználó – 
módszer a sodrás okozta egyenletes árameloszlást is tekintetbe vette. A cél az egyes 
módszerek eredményeinek összehasonlítása és azok alkalmazhatóságának vizsgálata volt. Az 
összehasonlítás két, eltérő méretekkel rendelkező kábeltípus különböző fektetési 
elrendezéseire kapott eredmények statisztikus kiértékelésén alapult.  

A hőmérséklet-eloszlás számításához az elektromágneses tér szimulációjának 
eredményeként kapott veszteségekből kell kiindulni, csatolva azt egy hőmérsékleti, esetleg 
egy áramlási tér szimulációs modelljéhez. Bár ezen számítások a munka tetemes részét 
képezték, rájuk vonatkozóan csak kisebb jelentőségű megállapításokat tettem. Ezeket több 
apró, de a fejlesztők számára esetleg hasznosítható eredménnyel együtt egy negyedik tézisben 
foglaltam össze. A hőmérsékleti számítások szerepe elsősorban az elektromágneses 
számításokon alapuló eredmények igazolása volt. Ez egyrészt mérési adatok szimulációs 
eredményekkel való összevetését jelentette, másrészt az elektromágneses modellek alapján 
levont következtetések jogosságának megerősítését. 
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4 Új tudományos eredmények 
 

4.1 1D modell burkolati veszteségek meghatározására  
A villamos berendezések burkolati veszteségeit ma már a legtöbbször olyan számítógépes 

módszerrel számítják, amely a modellezett tér vagy a határfelület apró elemekre való 
felosztására épül. Emellett bizonyos tipikus geometriai elrendezésekre léteznek fél-analitikus 
módszerek, amelyek a térjellemzők eloszlását matematikai sorok segítségével adják meg. 
Jóllehet ezen módszerek pontos eredményeket szolgáltatnak, belőlük általános – az egyes 
bemeneti paraméterek (pl. geometriai méretek) változásának hatására vonatkozó – 
következtetéseket nem, vagy csak nehezen lehet levonni. 

Bár az elektromágneses tér szkin- és közelségi hatását figyelembe vevő egydimenziós 
modellek jelentős egyszerűsítéseket tartalmaznak, segítségükkel a különböző, modellt leíró 
paraméterek befolyása könnyen követhetővé válik. Az analitikus összefüggésekkel való 
leírásmód gyors becslő számítást tesz lehetővé a pontos, de időigényes numerikus 
szimulációk futtatását megelőzően. 

 

Tézis 
Egy olyan egydimenziós modellt fejlesztettem ki, amely a külön burkolattal rendelkező 

fázisvezetőjű villamos berendezések burkolataiban lejátszódó folyamatok nyomon követésére 
alkalmas. A modell a [17]-ben található végtelen kiterjedésű, de véges vastagságú lemez 
leírásának továbbfejlesztése annyiban, hogy a vezető anyagú lemez – vagyis a burkolat – nem 
magában áll, hanem egy szimmetriafeltétellel az adott távolságban elhelyezkedő 
áramvisszavezetést, azaz a szomszédos fázisvezető burkolatát is figyelembe veszi. Ezzel 
egyben azt is feltételezzük, hogy a burkolatok a végeiken fémes kapcsolatban vannak, tehát 
bennük a fázisvezetőkben folyó áram keltette mágneses tér hatására hosszanti áramok 
indukálódhatnak. Így a modellben a lemez vastagsága mellett egy – mások által publikált 
egydimenziós modellekben tekintetbe nem vett – a térjellemzők eloszlását nagyban 
befolyásoló geometriai paraméter is megjelenik, mégpedig a burkolatok egymástól való 
távolsága.  

 
A modell könnyen áttekinthető, analitikus összefüggések segítségével érthetővé teszi a 

burkolatok vastagságának, a köztük lévő távolságnak és az anyagjellemzőknek a befolyását a 
bennük keletkező veszteségek alakulására és árnyékoló képességükre. Legjobban használható 
olyan kapcsolóberendezések jellemzésére, amelyekben a fázisvezetők egymástól 
különválasztva, külön tokozatban foglalnak helyet. 

 

Kapcsolódó publikációk 
[1], [4], [5], [8], [9], [12]. 
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4.2 Földkábelek huzalkoszorú árnyékolásának végesel em 
modellezése 

A nemzetközi szabványok a kábelek terhelhetőségének meghatározásához szükséges 
fázisvezető- és árnyékolás-veszteségek számításához analitikus összefüggések használatát 
írják elő. Bár az IEC TR 62095:2003 bonyolult elrendezésekre a termikus számítás végeselem 
módszerrel való kivitelezését ajánlja, azt csak a hőmérsékleti tér szimulációjára vonatkozóan, 
amelynek gerjesztéseként az IEC 60287 szabványsorozat analitikus összefüggéseiből nyert 
veszteségértékeket javasolja. A ma kereskedelmi forgalomban kapható végeselem programok 
jó része képes mind termikus, mind pedig elektromágneses tér szimulációjára, illetve ezek 
egymással való csatolására. Ez feleslegessé teheti a külön, egyébként egyedi szoftvert 
igénylő, analitikus veszteségszámítást. A 2D végeselem szimuláció hátránya azonban, hogy 
közvetlenül nem tudja modellezni a vezetőket felépítő sodratok és huzalárnyékolások 
sodrását.  

 

Tézis 
Két, eltérő méretekkel rendelkező kábeltípus különböző fektetési elrendezésére kapott 

eredmények összehasonlítása és statisztikus kiértékelése alapján kimutattam, hogy a mindkét 
végükön rövidrezárt és földelt köpenyű, egyerű, huzalárnyékolású kábeleknél a végeselem és 
a szabvány módszerével kapott Joule-hő értékek közötti eltérésért elsősorban az árnyékolások 
felelősek. Az elrendezés változtatása a fektetési mód, a rendszerszám és a fáziskiosztás 
variálását jelentette. Az FE modellek fázisvezetőit megfelelően megválasztott fajlagos 
ellenállású, tömör vezetőkként modellezve, az egyes módszerekkel kapott fázisvezető-
veszteségek csak minimális mértékben térnek el. A fajlagos ellenállás értékét az IEC 
60228:2004 szabvány alapján kapott DC ellenállás és a keresztmetszet ismeretében 
határozhatjuk meg. Ugyanezen DC ellenállás az analitikus veszteségszámítás kiinduló 
paramétere is.  

Megállapítottam, hogy a gyakorlati esetek többségében (vagyis kis árnyékolás 
keresztmetszetű kábeleknél) az árnyékolást párhuzamos vezetőkként leíró egyszerű FE modell 
is használható a veszteségek meghatározására, az nem jár jelentős eltéréssel a szabványos 
módszerhez képest. Amennyiben az árnyékolás sodrását pontosan figyelembe vevő 
eredményekre van szükségünk, használhatjuk az IEC módszert, vagy – pl. tranziens melegedés 
számításánál – egy általam javasolt speciális 2D végeselem modellt.  

Bebizonyítottam, hogy a végeselem programok áramkör-modellezési lehetőségét és a 
szimmetria feltételeket kihasználva a vezetők sodrása 2D-ben is jól tekintetbe vehető. Az 
általam javasolt módszerrel a veszteségek kábelen belüli eloszlása is meghatározható, egy 
termikus szimulációval csatolva akár a kábelen belül eltérő hőmérséklet-eloszlást is 
feltételezve. A módszer nemcsak egyerű kábelek huzalárnyékolásának modellezésére, hanem 
minden olyan esetben használható, ahol hosszú, párhuzamosan kapcsolt, egymástól elszigetelt 
vezetők sodrását kell figyelembe venni. 

 

Kapcsolódó publikációk 
[6], [10], [13], [14], [16] 
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4.3 Impulzus-áramok okozta fokozott áramkiszorítás 
A tranziens áram okozta fokozott áramkiszorítás jelenségét magában álló, kör 

keresztmetszetű vezetőkre már mások is vizsgálták, bár az itt tárgyalt módszertől eltérő 
megközelítésben. Abból indultak ki, hogy a tranziens viselkedés visszavezethető DC 
gerjesztés ki és bekapcsolására. Ezen esetek szuperpozíciójával bármely jelalak kívánt 
finomsággal közelíthető. A dolgozatomban tárgyalt módszer eltér ettől a megközelítéstől. A 
legegyszerűbben kezelhető (egydimenziós) geometriákra levezetett, a jelek spektrális 
felbontásán alapuló összefüggések a fizikai folyamatokat teszik érthetővé. Ezek az 
összefüggések a gyakorlati esetekben előforduló szinuszos zárlati impulzusokra olykor zárt 
alakban is megadhatók. A folyamatok megértése után felállított hipotézist, miszerint  
többfázisú rendszerekben a nem magukban álló vezetők kerülete mentén kialakuló 
árameloszlás a kvázistacioner esethez képest egyenlőtlenebbé válik, már végeselem 
szimulációkkal igazoltam. 

A hatás nem hagyható figyelmen kívül olyan helyeken, ahol az áram kis keresztmetszetű 
vezető részekre korlátozódik, mint pl. az érintkező szerkezetek áramszűkületei. Az 
érintkezőkön átfolyó egyenetlen áram a nagy átmeneti ellenálláson már jelentős 
hőmérsékletkülönbségekhez, így helyi túlmelegedéshez, sérüléshez vezethet. A hatás 
fokozottan jelentkezik a megszakítók főérintkezőinél, amelyeken az átfolyó áram az 
érintkezők nyitásakor hirtelen lecsökken abban a pillanatban, amikor az ívhúzó érintkezők 
veszik át az íváram vezetését. 

 

Tézis 
Fizikai megfontolások alapján feltételeztem, hogy a rövid idejű áramimpulzusok hatására 

az áramkiszorítás sokkal nagyobb mértékben jelentkezhet a nagyáramú vezetőkben és 
érintkezőkben, mint ahogy tartós terhelés esetén várható. Rövid impulzus esetén az 
elektromágneses tér a vezetők belsejébe kevéssé képes behatolni, mint kvázistacioner 
terheléskor, amely hatást az impulzus nagyfrekvenciás összetevői okozzák. Emiatt az 
áramkörökben fellépő zárlati áram gyors megszakításakor sokkal egyenlőtlenebb veszteségi 
teljesítmény- és hőmérséklet-eloszlásra számíthatunk, mintha hosszabb idejű, kvázistacioner 
váltakozó áram folyna a körben. E feltételezést egydimenziós, analitikus modellek 
felhasználásával társszerzőkkel közös munkámban bizonyítottam.  

Az egydimenziós modell eredményeinek alapján feltételeztem, hogy a jelenség az 
áramsűrűség vezetők kerülete menti eloszlására is befolyással van, azaz zárlati 
áramimpulzusok esetén a kerület menti áramsűrűség-eloszlás a kvázistacioner eloszlástól 
eltér. Az impulzus alakjától is függően, annál akár egyenetlenebb is lehet. Ezt a hipotézist – 
egy háromfázisú, középfeszültségű kapcsolóberendezés példáján – tranziens végeselem 
szimulációkkal igazoltam. 

 

Kapcsolódó publikációk 
[2], [3], [7], [11], [15].  
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4.4 Kisebb jelent őségű megállapítások 
Az első három tézis a villamos berendezések elektromágneses modellezését segíti, legyen 

szó akár analitikus, akár végeselem szimulációkról. A modellek kidolgozása és ellenőrzése 
során számos számítást végeztem és szimulációt futtattam több, eltérő típusú villamos 
berendezésre. A vizsgálatok kiterjedtek mind az elektromágneses, mind pedig a hőmérsékleti 
tér elemzésére. Ezek alapján több apró, de a konstruktőrök számára esetleg hasznosítható 
megállapítást is tettem. Mivel az eredmények – mint ahogy a tézisek és a dolgozat egésze is – 
egymással szorosan összefüggnek és akár több modellhez is kapcsolódnak, a kisebb 
jelentőségű megállapításokat nem választottam szét külön-külön, hanem egy csokorba fűzve, 
mint negyedik tézist, nyújtom át az olvasónak. 

 

Tézis 
a) Bebizonyítottam, hogy – a fázisvezetők mind külön, mind pedig közös tokozása esetén – a 

burkolati veszteségeknek, a burkolat vastagsága függvényében maximuma van. A 
maximális veszteséghez tartozó vastagság az áramvisszavezetés, vagyis a szomszédos 
burkolat távolságától és az anyagjellemzőktől is függ. Megfelelő anyag és 
méretválasztással elkerülhető, hogy a veszteség a maximumhoz közel essen. 

b) A burkolat lekerekítése is befolyásolja a veszteséget. Egy közös burkolattal rendelkező 
kapcsolóberendezés példáján, végeselem szimulációk alapján kimutattam, hogy – a 
burkolat anyagától is függően – létezik olyan falvastagság, amelynél a görbület növelése 
a veszteségben csökkenést okoz. Mivel a nagyobb görbület kisebb anyagmennyiséggel jár, 
még kismértékű veszteségcsökkenés esetén is érdemes lehet megfontolni ennek 
alkalmazását a gyártási költségek csökkentésére. 

c) Termikus és elektromágneses tér csatolásán alapuló végeselem számítások alapján 
kimutattam, hogy a villamos berendezésekben kialakuló hőmérsékleteloszlást, a 
veszteségi teljesítmény eloszlása mellett, nagyban befolyásolja a vezetők és a 
burkolat(ok) geometriai helyzete. A megállapítás mind konduktív, mind konvektív 
hőátadás esetén érvényes. Ezen kívül megmutattam, hogy gázszigetelésű 
kapcsolóberendezések burkolatán belül a nagynyomású SF6 gáz áramlása biztosítja a 
legerőteljesebb hőátvitelt, míg a burkolaton kívül, a levegő áramlása mellett, a sugárzás 
által leadott hő is jelentős mértékű. 

d) Csatolt végeselem szimulációkkal kimutattam, hogy egyerű, mindkét végén rövidrezárt 
huzalárnyékolású kábelek névleges terhelésénél egy kábelen belül az árnyékoló huzalok 
között több K (háromszög fektetés esetén akár 10 K) hőmérsékletkülönbség is kialakulhat. 
Tranziens szimulációk segítségével megmutattam, hogy földzárlatok során – amennyiben 
a zárlat a kábel korábban tartósan terhelt állapotában jön létre – a huzalok hirtelen 
növekvő hőmérséklete egymás között nem tud kiegyenlítődni, közöttük a 
hőmérsékletkülönbségek a kezdeti eloszlást követik. 

 

Kapcsolódó publikációk 
[1], [12], [13], [14]. 
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5 Eredmények hasznosítása 
Munkám során nagyáramú villamos berendezések veszteségeivel, mágneses terével és 

melegedésével foglalkoztam. A három terület csak névleg különül el, hiszen a melegedést a 
veszteségek, a mágneses teret pedig a veszteségeket is okozó, vezetőkben folyó áramok 
hozzák létre. A veszteségek számítása a vezetőkben és szigetelőkben kialakuló 
elektromágneses tér modellezésén alapul, amely egyben a térjellemzők eloszlásának, így a 
mágneses indukciónak és térerősségnek a meghatározását is magában foglalja. Bár a 
melegedés szimulációja ettől általában elkülönül, azt mindenképpen egy elektromágneses 
térszámításnak kell megelőznie.  

Dolgozatom elsősorban kapcsolóberendezések fejlesztőinek szól, akik számára lényeges 
kérdés a berendezésben üzem közben keletkező veszteségek és a hőmérséklet eloszlása. 
Általános következtetések levonására alkalmas analitikus modellekkel és – adott 
berendezések példáján – végeselem szimulációkkal kimutattam, hogy sok esetben megfelelő 
méret és anyagválasztással, esetleg a geometriai elrendezés módosításával optimális megoldás 
található. Az eredmények és a dolgozatban bemutatott módszerek iránymutatásként 
szolgálhatnak a konstruktőröknek a fejlesztés során szimulációk, számítások elvégzéséhez, az 
esetleges módosítási lehetőségek kijelöléséhez.  

Kábelvonalak méretezésekor, termikus számítást is igénylő terhelhetőség-számításkor 
használható módszert kínálnak kábelekre vonatkozó kutatásaim. A számítástechnika rohamos 
fejlődése lehetővé teszi, hogy korábban időigényesnek számító végeselem szimulációt 
használjunk nemcsak termikus, hanem veszteségi számításokra is. Egy végeselem 
programcsomag birtokában a tervezőnek egyszerűbb feladat lehet két végeselem modellt 
összecsatolni, mint egy különálló, analitikus veszteségszámítás eredményét a termikus 
modellhez illeszteni és a termikus modell hőmérsékletértékeit az analitikus számításhoz 
visszacsatolni. A tervezőnek mindenképp érdemes tisztában lennie a módszerek közötti 
eltérésekkel, azok használhatóságával. Erre ad iránymutatást a kábelek modellezését tárgyaló 
tézisem. 

A tézisekhez vezető út során számos modellezési módszert alkalmaztam, amelyek 
közvetlenül is használhatók a további kutatásokban, illetve más, hasonló jellegű problémák – 
pl. indukciós hevítés – számításában. 

 
 

6 További kutatási lehet őségek 
A téma közel sem lezárt, sőt azt lehet mondani, hogy ezen eredmények akár egy hosszabb 

kutatómunka első lépésének is tekinthetők. Az állandósult melegedést ugyanis a vezetők és 
burkolatok veszteségei mellett nagyban befolyásolják az érintkezők átmenteti ellenállásán 
keletkező veszteségek, amelyek számítása és modellezése jóval bonyolultabb a 
disszertációban bemutatott 2D modelleknél. Szintén az átmeneti ellenállások miatt, a 
tranziens áramsűrűség-eloszlás egyenlőtlenségének is az érintkezőknél van nagyobb 
jelentősége, mivel azok egyenlőtlen terhelése az érintkező-rendszer egyes elemeit 
erőteljesebben igénybe veheti.  

A kábelek területén a folytatás a termikus modellek továbbfejlesztésének irányában 
képzelhető el, hiszen a kábelek terhelhetőségének számításához legtöbbször ma még 
hőáramhálózatos módszert használnak. Ennél jóval pontosabb lehet a kábelen belül és kívül a 
hőmérséklet-eloszlás végeselem eljárással való meghatározása. Ez lehetővé teheti olyan 
kritikus esetek szimulációját, amikor a kábelek hője a felforrósodott talajfelszínen kevéssé tud 
a környezetbe távozni. 
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