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1.

KUTATÁSI CÉLKITŰZÉS

Az urbanizáció fejlődésével, a nagyvárosok kialakulásával megjelentek a többszintes épületek, amelyekben a
függőleges irányú szállítás (teher, személy) igénye lépett fel. Ma már ezen szállító berendezések, a felvonók
nélkül a kor követelményének megfelelő magas épületek elképzelhetetlenek. Tekintsük át, milyen fejlődési
szakaszokon keresztül alakultak ki a mai modern felvonó berendezések!
A felvonók használatának igénye az emberi történelemben nem új keletű, már időszámításunk kezdete előtt 236ban Archimédesz utas liftet szerkesztett. Ez alkalmas volt emberek szállítására és bár csodálták, gyakorlati
jelentőséget nem nyert. A balesetveszélytől, a lezuhanástól való félelem megakadályozta az ilyen jellegű
berendezések elterjedését mindaddig, amíg 1853-ban Elisha Otis feltalálta és bemutatta az első biztonságos
felvonót. Nem sokkal ezután üzembe állították az első, biztonságos gőzhajtású liftet az E. V. Haughwout &
Company kereskedőcég New York-i épületében. 1889-ben megtörtént az áttörés, az Otis Brothers & Company
átadta az első egyenáramú hajtással rendelkező felvonót, szintén New Yorkban. Ez az előrelépés az első, az
iparban is sikeressé váló egyenáramú motor 1873-as megjelenésével vált lehetővé.
1888-ban Tesla szabadalmat kapott a háromfázisú indukciós motorra, ezzel elindította az ún. második ipari
forradalmat, amely lendületet adott a felvonógyártásnak is. Az egy- és kétsebességes rövidre zárt forgórészű
aszinkron motorok alkalmazásával kb. 1 m/s sebességig megfelelő menettulajdonságokat lehetett elérni.
A növekvő forgalom és emelőmagasság által igényelt nagyobb menetsebesség megkövetelte a hajtás
szabályozását. Kezdetben ezt a feladatot kizárólag a bonyolult felépítésű, de nagyon kedvező
szabályozástechnikai tulajdonságokkal rendelkező Ward-Leonard rendszerrel oldották meg és az 1970-es évekig
a nagy sebességű, szabályozott felvonó hajtásokban szinte kizárólagosan ezt alkalmazták.
A teljesítményelektronika fejlődése, a félvezetők egyre nagyobb választéka, konkrétan a nagy teljesítményű
tirisztorok ipari felhasználása új utakat nyitott az egyenáramú motorok szabályozásában. A háromfázisú
hálózatra csatlakozó tirisztoros hídkapcsolás felhasználásával egyenáramot lehet előállítani, amellyel az
egyenáramú motor energiaellátása megvalósítható, a szükséges dinamikai jellemzők biztosíthatók. Az 1970-es
évek közepéig a gyártók leginkább tirisztoros egyenáramú hajtásokat használtak, ezen kívül az egy- és
kétsebességes indukciós motor jelentett alternatívát. Ebben az időben az analóg vezérlés és szabályozás tette
lehetővé a szükséges működési paraméterek tartását. Változást a mikroprocesszorok 1980-as évek elején történt
megjelenése hozott. Ezekkel egyre összetettebb beavatkozó műveleteket lehetett végrehajtani, a
számítástechnika fejlődésének következtében pedig szükségszerűvé vált az ilyen rendszerek digitalizálása is.
Az egyenáramú motoroknál olcsóbb és karbantartást sem igénylő aszinkron motoros hajtások az 1970-es
években terjedtek el. Az egy- vagy kéttekercses, rövidre zárt forgórészű aszinkron motort váltakozó áramú
szaggatóról táplálták, amelynek vezérlését a fordulatszám szabályozó rendszer végezte. Különbség köztük
leginkább a fékezés módjában és a menetdiagram kialakításában mutatkozott. Ezek a hajtások, amelyekkel akár
2 m/s menetsebességig igen jó menettulajdonságokat lehetett elérni az 1990-es évekig uralták a piacot az
igényesebb felvonók területén.
A fejlődés következő lépcsőfoka a felvonó hajtásokban is alkalmazható ipari méretekben gyártott, viszonylag
olcsó és üzembiztos működésű feszültséginverteres frekvenciaváltók megjelenése, amelyek révén a hajtóműves
aszinkron motoros hajtások fokozatosan kiszorították az addigi megoldásokat.
Ma már a gyors, negyedik generációs intelligens teljesítménymodulokból készült impulzusszélesség modulációs
(ISZM vagy más néven PWM) inverterekkel a 20 kHz fölötti kapcsolási frekvencia is elérhető, az ezekből
felépíthető aszinkron hajtások teljesítménye pedig megközelíti az egy megawattot. A hajtások teljesítményáramkörének fejlődésével együtt azok vezérlőegysége és vezérlési elve is folyamatosan fejlődik, megfelelve
ezzel az egyre magasabb felhasználói igényeknek. A mai legfejlettebb készülékek vezérlőáramköre
nagyteljesítményű, gyors mikroprocesszort tartalmaz, szoftvere tág határok közötti lehetőséget biztosít a hajtás
technológiába való illesztéséhez, a hajtásvezérlési elve pedig szinte kizárólag a nyílt vagy zárt hurkú
fluxusvektor vezérlés. (Tehát fordulatszám-érzékelő nélküli vagy azzal ellátott vektorvezérlés, angol rövidítéssel
SVC illetve FVC.) Nevezik még ezt a vezérlési megoldást mezőorientált áramvektor szabályozásnak is. Bár ez a
szabályozási megoldás a 1970-es évek vége óta ismert, a gyakorlati alkalmazására csak a nagyteljesítményű,
gyors szigetelt kapus teljesítménytranzisztorok és a gyors, nagy számítási teljesítményű ipari mikroprocesszorok
megjelenése után kerülhetett sor. Ezzel a vezérlési móddal megvalósított aszinkron hajtások rendelkeznek a
legjobb dinamikai tulajdonságokkal és jelentős túlnyomatékot képesek biztosítani a teljes fordulatszámtartományban (a fordulatszám-visszacsatolással rendelkező változat nulla fordulatszámnál is).
Napjainkban – szintén a frekvenciaváltók megjelenésének köszönhetően – az igényesebb, 4/4-es üzemmódot és
folyamatosan változtatható fordulatszámot igénylő, általában szabályozott hajtásokban szinkron motort
alkalmaznak. A felvonó hajtások szinkron motorjainak forgórészei a minél egyszerűbb felépítés és a

5

karbantartási igény csökkentése érdekében nem gerjesztett, hanem permanens mágnes pólusokkal rendelkeznek.
Ezen ún. állandó mágneses szinkron gépeket mezőorientált (fluxusvektor) szabályozású frekvenciaváltók
táplálják és a hajtás hajtómű nélküli, ún. közvetlen hajtás.
A felvonók üzemében, mivel aktív terhelőnyomaték lép fel, a fékezés nem csak a megállást megelőzően, hanem
egyes terhelési esetekben (pl. tele fülke le irányú, ill. üres fülke fel irányú mozgása) is szükséges. Ez az igény
sarkalta a gyártókat a visszatápláló fékezés megvalósítására, amely a fékezés során keletkező energiát nem hő,
hanem villamos energia formájában emeli ki a rendszerből, és juttatja vissza a táphálózatba. Különösen jelentős
ez a tulajdonság napjainkban, amikor az energiahatékonyság mindannyiunk számára egyre fontosabbá válik, e
mellett az EU is egyre növekvő jelentőséget tulajdonít ennek a szempontnak.
A technikai fejlődés előzőekben felvázolt folyamata eredményeként ma már a felvonó ipar képes nagy sebességű
és szállítási teljesítményű, teljes körű utazási komfortot adó szabályozott felvonó hajtások üzembe helyezésére.
A fejlődésben a teljesítményelektronika játszotta a főszerepet, az egyre korszerűbb félvezető elemek megjelenése
és egyre csökkenő ára tette lehetővé ezek széleskörű felhasználását. Minden előnye mellett ezen modern
berendezések alkalmazása új eddig nem tapasztalt problémák forrása is lett. A felvonó hajtásokban alkalmazott
váltakozó áramú szaggatók, ill. frekvenciaváltók nagy energiaszintű ún. nemlineáris fogyasztóként viselkednek
és működési módjukból következően zavart okoznak a tápláló hálózaton, zavarok forrásai. Ugyanakkor a
korszerű felvonók vezérlési-, szabályozási rendszerei kis energiaszintűek és érzékenyek a hálózati zavarokra.
A felvonó technika változása része az utóbbi évtizedben az épülettechnika szakágazatban bekövetkezett jelentős
változásoknak. Ehhez a területhez soroljuk az energiatechnikát, a világítástechnikát, a mérés-, vezérlés és
szabályozástechnikát, a biztonságtechnikát, a kommunikációtechnikát és a környezetvédelmet. Ezen
szakágazatokban általánossá vált az elektronika és az informatika alkalmazása. Megjelentek az un. intelligens
épületek, amelyek jellemzői, hogy a beavatkozások nagy energiaszinteken valósulnak meg, míg az irányítás és a
felügyelet kis energiaszintű. Ugyanez mondható el a mai korszerű felvonó vezérlési-, és szabályozási
rendszerekre is. Ezen berendezések érzékenyek a hálózati zavarokra, ugyanakkor komoly hálózati zavarok
forrásai is.
A kutatásom célja a villamos felvonó berendezések által keltett zavarok elméleti és méréstechnikai vizsgálata.
Bemutatom a vezérelt és szabályozott felvonó hajtásokat, az általuk keltett kis-, és nagyfrekvenciás zavarokat,
azok hatását a villamos hálózat minőségi jellemzőire, környezetük terére. Áttekintem a témához kapcsolódó
hazai és nemzetközi szakirodalmat, tekintettel a szabványi előírásokra is.
A téma jelentősége, vizsgálatának időszerűsége egyrészről azon alapul, hogy a felvonó berendezéseket, mint a
villamos hálózati zavarok forrásait, villamos energiaátviteli hálózatok minőségi jellemzőinek befolyásoló
tényezőit még nem tanulmányozták. Szakirodalmi feldolgozottsága alacsony. Másrészről az un. nemlineáris
terhelések elterjedése, amelyek közé a frekvenciaváltós felvonó hajtások is tartoznak szemléletváltozást
kényszerít ki, mivel a korábbi tervezési- és üzemeltetési gyakorlat a továbbiakban már nem tartható. Ez a
gyakorlat a terheléseket főként lineáris terhelésként vette figyelembe, azaz feltételezte, hogy egy szinuszos
feszültségre kapcsolt berendezés szinuszos áramot vesz fel. Harmadrészről a lakó- és munkahelyi
környezetünkben telepített felvonó berendezések által keltett elektromágneses terek, az elektroszmog fogalma
viszonylag új keletű, de tudományos feldolgozásra érdemes és az emberi szervezetre gyakorolt hatása miatt
széleskörű érdeklődés övezi. A kutatás a jelzett hiányosság kitöltésére irányul.
A kutatás céljának realitását mutatja egyrészt annak szükséges volta, másrészt a vizsgálatok, mérések
elvégzéséhez a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Műszaki Informatika és Villamos
Intézeténél és ipari partnereinél rendelkezésre álló technikai háttér (minősítésre alkalmas hálózati analizátorok,
különböző elvű felvonó berendezések).
Kutatás módszertana. A feldolgozandó téma jellege deduktív kutatási stratégia követését kívánja meg, amely
keretében különböző működési elvű felvonó berendezéseken vizsgálni kívánom a terhelés függvényében:





a hálózat felöli jellemzőket,
a hálózati jellemzők felharmonikus tartalmát az 50. felharmonikusig (alacsony frekvenciás zavarok),
a vezetett zavarok mértékét,
környezet elektromágneses terét.

A mérések eredményeit felhasználva fel kívánom tárni azon összefüggéseket, amelyek a szabályozási elvek és a
villamos hálózat minőségi jellemzői között fennállnak. Továbbá hipotéziseket fogalmazok meg a nemlineáris
terhelések által okozott problémákra, fogyasztói beavatkozási lehetőségekre, a felvonó hajtások beépítésének
legfontosabb gyakorlati szempontjaira.
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A VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ FELVONÓ HAJTÁSOK ELMÉLETE

2.

A felvonó berendezésekkel szemben támasztott követelmények az utóbbi évtizedekben jelentős mértékben
megnőttek és differenciálódtak.
Ma már a legkülönfélébb építési módokkal találkozhatunk, s a felvonó minden alkalmazási területén más-más
követelményeket támasztanak a menetsebességre, a gyorsulásra, a hasznos terhelésre, az indítási gyakoriságra, a
bekapcsolási időkre, a zaj viszonyokra, a vezérlési módra, a zavarkibocsájtásra és - tűrésre, stb. vonatkozóan.
A villamos felvonó hajtások csoportosíthatók aszerint, hogy a fenti követelmények közül az ún. „ideális
menetdiagram” jellemzői milyen mértékben képesek megvalósítani. [3][8]
E szerint megkülönböztetünk:
o

egysebességes (v = 0,25…0,6 m/s), szabályozatlan aszinkron motoros hajtás,

o

kétsebességes (v = 0,6…1,2 m/s), szabályozatlan aszinkron motoros hajtás,

o

szabályozott aszinkron vagy szinkron motoros hajtás (v = 0,6…2 m/s), különleges kialakítással ezek
akár 4,0 m/s sebességig is alkalmazhatók,

o

szabályozott egyenáramú hajtás (v > 4 m/s), amelyek szerepét fokozatosan átveszik a szinkron motoros
szabályozott hajtások.

Az „ideális” diagramot csak az egész menet alatt – terheléstől, feszültségeséstől, menetiránytól függetlenül –
szabályozott hajtással lehet megvalósítani.

2.1.

Egy- és kétsebességes, szabályozatlan aszinkron motoros felvonó hajtások
[3] [7] [8]

Az egy- és kétsebességes aszinkron motorral kivitelezett felvonó hajtások sem hajtástechnikai, sem utazási
komfort tekintetében nem felelnek meg a korszerű felvonó berendezésekkel szemben támasztott
követelményeknek.
Ezen hajtások a villamos hálózat szempontjából lineáris terhelésnek tekinthetőek. Az áram torzítási tényező nem
számottevő. A hálózatot az indításkor és az átkapcsoláskor fellépő áramok veszik igénybe. A teljesítmény
tényező a terheléstől függően változik. A sugárzott zavarok szempontjából meghatározó a nagy induktivitású
mechanikus fék működése.

2.2.

Váltakozó áramú szaggatóról táplált, szabályozott aszinkron motoros felvonó hajtások [1] [6] [9]
[41] [57]

A szakmai zsargonban „fázishasításos” felvonó hajtásoknak is nevezett berendezések felépítése attól függ, hogy
az alkalmazott aszinkron motor egy- vagy kéttekercses kialakítású. Az egyes megoldások közötti elvi eltérések a
fékezés megvalósításából erednek.
A kéttekercses felvonó motorokat alkalmazó hajtások két csoportra oszthatók. Az egyik csoportot alkotó csak a
fékezési szakaszban szabályozott hajtásokat (pl. Schindler-Dynatron II., Kohne TAC II., RST Stopcontrol stb.) új
berendezésekbe ma már nem építik be, ezért működési elvük, üzemeltetési kérdéseik ismertetésétől eltekintek.
A másik csoport a teljes menet során szabályozott aszinkron motoros felvonóhajtások (pl. az Ascentronic, a
Kohne-TAC5, a Loher-Dynalift, a Zetadyn 1DV, az OTIS-GammaL, az RST-ARC). Ezeknél a hajtásoknál a
gyorsítási szakaszban szabályozni kell a gyorsító nyomatékot, a fékezési szakaszban a fékező nyomatékot, az
állandósult sebességű menet során a motor fordulatszámát. A fülke sebességének a menetdiagram adó által előírt
ideális menetdiagramot kell követni. A kéttekercses felvonó motor alkalmazásából következően két beavatkozási
lehetőség van. A hajtás menetdiagramját a kisebb pólusszámú (gyors sebességű) motornál a szlip változtatásával,
míg a nagyobb pólusszámú (lassú sebességű) motornál dinamikus egyenáramú fékezéssel befolyásolják.
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2.2.1.

Nyomatékképzés és jellemzők a hajtási állapotban

Kalickás forgórészű aszinkron motoroknál a szlip egyszerűen változtatható az állórész feszültségének a
változtatásával. Ez befolyásolja a motor nyomatékát is.
Ügyelni kell arra, hogy az állórész feszültség effektív értékének a csökkentésével az aszinkron gép fluxusa is
arányosan csökken. Emiatt a forgórészkörben indított áram is csökken. Ezért csökken a teljesítmény és a
nyomaték is.
Mint ismeretes, az aszinkron motor nyomatéka a forgórészköri árammal, a forgó mágneses mező fluxusával és a
teljesítménytényezővel arányos
M m ~ I 2   cos  ,

(1)

ahol
a motor tengelyén fellépő forgatónyomaték,
a forgórészáram effektív értéke,
a forgó mágneses mező fluxusa,
az adott üzemállapothoz tartozó teljesítmény tényező.

Mm
I2



cos

A forgó mágneses mező fluxusa az állórészre kapcsolt feszültség effektív értékétől (U1) és az állórészköri
frekvenciától (f1) függ
 ~

U1
.
f1

(2)

A forgórészkör feszültsége (U2) arányos a forgómező fluxusával és a forgórészkör (f2) frekvenciájával.
Ez a forgórészköri feszültség hozza létre az (I2) forgórészköri áramot
U2 ~  f2  I2 ~  .

(3)

A nyomatékegyenletbe behelyettesítve kapjuk, hogy az aszinkron motor nyomatéka a forgó mágneses tér
fluxusának négyzetétől függ
U
U2
M m ~ I 2  Ψ ~ Ψ 2  M m ~ I 2  1 ~ 12 .
(4)
f1
f1
Ha az állórészköri frekvencia (f1) állandó értékű, akkor az aszinkron motor tengelyén kialakuló nyomaték az
állórészköri feszültség effektív értékének (U1) a négyzetétől függ
M m ~ U12 .

M
Mn

(5)

U1 = Un

U1 = 0,8 Un

Mds2

MdA2

1

Mds1

MdA1

2

Mt1 (TF; ÜL)
n
n0

Mterhelés / Mn
1
Mt2 (TL; ÜF)

n'2 n'1

2.2.1. ábra. Kis pólusszámú (gyors sebességű) felvonó motor relatív M(n) jelleggörbéje az állórész feszültség
(U1) változtatásakor
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Az állórész feszültség effektív értékének (U1) változtatásával az aszinkron felvonó motorok nyomatéka (Mm) és
fordulatszáma és ezáltal a fülke gyorsulása (a) és sebessége (v) változtatható (2.2.1. ábra), ugyanakkor a
motorban keletkező veszteségek elviselhetőek, mivel a szabályozott üzem a motortól hosszabb időn át nem
igényli a megengedhető maximális forgatónyomatékot, a motor számára kedvezőtlen fordulatszámon.
Az állórész feszültség effektív értékének (U1) változtatásával csak a gyorsítás és az állandósult menet alatti
szabályozás valósítható meg. A motor fordulatszáma a TF illetve az ÜL üzemállapothoz tartozó állandósult érték
fölé nem növelhető. A szabályozási tartalék biztosítása végett a hajtás sebességét a maximális terhelési
állapothoz tartozó (TF, ÜL) sebességhez képest, min. 5%-al kisebbre kell beállítani.

2.2.2.

Nyomatékképzés és jellemzők a fékezési szakaszban [32] [71]

A hajtás a fenti módszerrel nem fékezhető, ezért a szabályozott fékezéshez a kéttekercses felvonó motorok
nagyobb pólusszámú tekercselésével (lassú motor) megvalósított dinamikus egyenáramú féküzemet célszerű
alkalmazni.
Dinamikus fékezéskor a nagyobb pólusszámú tekercselést a 2.2.2. ábrán feltüntetett valamelyik kapcsolásban
egyenárammal gerjesztjük. Az a jobb kapcsolás, amelyben adott maximális fázisárammal nagyobb
alapharmonikus gerjesztést lehet létrehozni. Az ábra mutatja az eredő gerjesztés vektorokat is, amelyek alapján
meghatározható az Ig gerjesztő árammal egyenértékű háromfázisú áram Ip effektív értékét, amely ugyanakkora
gerjesztést hoz létre. Pl. a c.) esetben
3
Ig 3  I p 2 ,
2

I p  Ig

(6)

2
,
3

(7)

mert a szimmetrikus háromfázisú áram 3/2-szer akkora gerjesztést ad, mint egy fázisáram maximuma. A
tekercsvégekre kapcsolt egyenfeszültség középértékének a változtatásával változtatható az áram középértékének
a nagysága, melyet a tekercsek ohmos ellenállása határoz meg. Az állórész egyenáramú gerjesztése állómezőt
hoz létre, amely az n fordulatszámú forgórészben f2 = pn frekvenciájú feszültséget és áramot létesít. Rövid időre
megengedhető a 2-3 szoros névleges áram is. A gép, mint egy kifordított szinkron generátor üzemel.

V1

+

-

Ug

g

Ig
Ig/2

V1

Ig/2

U1

g/2

3

2 g

+

-

Ug

g
Ig

Ig/2
Ig/2

W1

g/2

W1

U1
g/2

a)

V1

+

V1
g

Ig
W1

+

-

Ug

g

Ig

Ig

3 g

Ig
U1

g/2

b)
-

Ug

3 g

Ig/2
U1

g

c)

3

2 g

W1

g

d)

2.2.2. ábra. Az állórész háromfázisú tekercselésének kapcsolási lehetőségei és egyenáramú gerjesztése
A kéttekercses aszinkron felvonó motor így két beavatkozási hellyel rendelkezik és a teljes menet során
folyamatosan biztosítható a megfelelő hajtó- és fékezőnyomaték is.
A módszer alkalmazásának előnye még, hogy a kétsebességes hajtáshoz képest a tehetetlenségi nyomatékot
csökkenteni lehet, mivel a dinamikai nyomaték a mindenkori terheléshez igazítható.
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M

hajtás
Mn
nn

n

fékezés

2.2.3. ábra. Kéttekercses felvonó motor hajtási és fékezési jelleggörbéje
Egy kéttekercses felvonó motor nyomaték-fordulatszám jelleggörbéit mutatja a 2.2.3. ábra. Hajtási
üzemállapotban a kisebb pólusszámú tekercset változtatható effektív értékű váltakozó feszültséggel tápláljuk. A
motor hajtónyomatéka csökken, ha a váltakozó feszültség effektív értéke csökken. (Szlip változtatás.)
Fékezés üzemállapotban a nagyobb pólusszámú tekercsre változtatható középértékű egyenfeszültséget
kapcsolunk. A motor fékező nyomatéka csökken, ha az egyenfeszültség középértéke csökken. (Dinamikus
egyenáramú fékezés.)
L1

L2

U1

V1

L3

W1

3~ U2
V2
W2

2.2.4. ábra. „Fázishasítással” szabályozott kéttekercses felvonó motor elvi kapcsolási vázlata
A megvalósítás egy lehetséges módját mutatja a 2.2.4. ábra, amelyen a kisebb pólusszámú tekercs mindhárom
fázisát antiparalel kapcsolt tirisztorpárral tápláljuk (3FTT kapcsolású váltakozó áramú szaggató).
Nagyobb pólusszámú tekercset egy 1F2U2Ü kapcsolású félig vezérelt egyenirányító táplálja. Komolyabb
követelmények esetén alkalmazható a 3F2U6Ü félig-, vagy teljesen vezérelt hídkapcsolás is.
A hajtásszabályozók (pl. az Ascentronic, a Kohne-TAC5, a Loher-Dynalift, a Zetadyn 1DV, az OTIS-GammaL,
az RST-ARC stb.) közös jellemzője, hogy a két beavatkozási helyhez tartozó tirisztorvezérlő egységet egy közös
szabályozóhoz kapcsolják, melynek egy menetdiagramképző adja az alapjelet, míg a motor fordulatszáma (fülke
sebessége) az ellenőrző jelet. A szabályozók védelmi- és biztonsági berendezésekkel is ki vannak egészítve
(2.2.5. ábra).
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Túláram-védelem

Vez.
1

1a
Fel-le

8

Szinkron jel
Teljesítmény
Tápegység és
szinkronizáló ~
Fék. gyújt. egység
4 =
Hajtás Fék
vez.
6
9a
9b
PI ford. szab.
=
5
Alapjeladó és
=
menetdiagram
Alap2
7
n jel +
Hajtás gyújt.
vez.
n
Ellenőrzőjel
Forgásirány
3 és sebesség
Forgásirány- 10 F
ellenőrzés
TD

Fülke
12
4/16

3~
11a
11
Tachométer Motor n,M
2.2.5. ábra. „Fázishasításos” elven működő felvonó hajtás szabályozás
A hajtásszabályozó a parancsokat a fölérendelt vezérléstől kapja és rendelkezik egy biztonsági relével is,
amellyel egy esetleges üzemzavar esetén megszakítja a biztonsági áramkört.

2.2.3.

„Fázishasítással” működő szabályozott felvonó hajtások, egytekercses felvonó motorral. A szlip
változtatása, ellenáramú fékezés. [71] [73]

Egytekercses kalickás forgórészű aszinkron felvonó motoroknál az előzőekben ismertetett módon a szlip
egyszerűen változtatható az állórész feszültségének a változtatásával. Ezzel változtatható a motor hajtó
nyomatéka is. Mivel ebben az esetben az aszinkron gép csak egy tekercsrendszerrel rendelkezik a fékezést
ellenáramú fékezéssel valósítják meg. Fázissorrend cserével a forgó mágneses mező forgásirányát kell
megváltoztatni, amely következtében fékező nyomaték alakul ki (2.2.6. ábra). Hátránya a hajtásnak, hogy az
átkapcsolás kb. 10 ms-os holtidőt eredményez, továbbá, hogy a fékezés az aszinkron motor energetikailag
legkedvezőtlenebb üzemállapotában, az ellenáramú féküzemben jön létre jelentős mértékű veszteségek
keletkezésével. Ezen kb. 1,6 m/s menetsebességig alkalmazott hajtások elvi kapcsolási vázlatát a 2.2.7. ábra
mutatja. Ilyen pl. a Thyssotron 2000, OTIS Gamma 160S és az OTIS GammaD hajtás.
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M
Mn

U1 = 0,8 Un
MT
-1 -n'1 -n'2

Fülke
üres

II.

I.

III.

IV.

n
n0
n'2 n'1 1
-MT

Le irányú menet

Forgómező
balra forog

Fülke
tele

Forgómező
jobbra forog

U1 = Un

Fel irányú menet

2.2.6. ábra. Egytekercses felvonó hajtás relatív M(n) jelleggörbéje az állórészfeszültség (U1) változtatásakor,
4/4-es üzemben.
L1

L2

L3
Szinkronozó

Tirisztorvezérlő

Átkapcsoló
logika

3~

Szabályozó

Pozíció
alapjel

Időfüggő
alapjel

Pozíció
ellenőrző
pont

Számító
egység

Indítási
parancs

Lassítás
kezdőpontja

TD

2.2.7. ábra. Egytekercses szabályozott felvonó hajtás elvi kapcsolása az állórészfeszültség (U1) változtatásakor,
4/4-es üzemben.

2.2.4.

A „fázishasítással” működő felvonó berendezések tulajdonságai

o

A teljes menet során szabályozott, kéttekercses felvonó motort alkalmazó „fázishasításos”
hajtásszabályozás igen elterjedt, üzembiztos és jól alkalmazható kb. 2,5 m/s-os menetsebességig.

o

Normál kéttekercses aszinkron motor használható. A tekercseléssel szemben nincsenek további
követelmények.

o

A kéttekercses motor alkalmazása miatt a szabályozó esetleges meghibásodása esetén is – kisebb
menetkomforttal – fenntartható a felvonó üzeme. Ezáltal nagy üzembiztonságú rendszerek készíthetők
(pl. kórházak, atomerőművek számára).

o

30-35%-os energia megtakarítás érhető el a normál kétsebességes hajtáshoz képest a lendítőtömegek
csökkentésével.

o

A kapcsolás motoroldali Park vektorai hatoldalú szimmetriát mutatnak a hat félvezető elemnek
megfelelően, aminek következtében

υ  1 6k
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(ahol k = 1,2,3, …)

(8)

a fellépő harmonikusok rendszáma. A jellemző és egyben a legnagyobb zavarást okozó harmonikusok
az 5., 7., 11., 13.. A szaggató kapcsolásnak ezenfelül kommutációs meddő teljesítmény igénye is van,
amely értéke a gyújtáskésleltetési szögtől is függ (   90 -nál maximális).
o

A hálózatot az indítási áramok kis mértékben veszik igénybe. A teljesítmény tényező a terheléstől és a
gyújtáskésleltetési szögtől függően változik.

o

A hálózatot terhelő felharmonikus áramok elviselhetőek, előtét fojtótekerccsel tovább csökkenthetőek.

o

A harmonikus torzítási tényező értéke megfelelő, mert a motor induktivitása az áram feldaraboltságát és
meredekségét korlátozza.

o

A hálózatot terhelő vezetett zavarok elviselhetőek, lényeges sugárzott zavarokat nem kelt. Az EMC
irányelvek alacsony költségű járulékos eszközökkel betarthatók.

o

A sugárzott zavarok szempontjából meghatározó a nagy induktivitású mechanikus fék működése.

o

Kiérlelt és megbízható konstrukció. Könnyen szervizelhető, javítható és élettartama magas.
Frekvenciaváltóról táplált, szabályozott aszinkron motoros felvonó hajtások

2.3.

Az aszinkron motorok frekvenciaváltós (inverteres) táplálása módot nyújt az aszinkron motorok
fordulatszámának folyamatos, veszteségmentes szabályozására a tápfeszültség és a tápfrekvencia egyidejű
változtatásával. A hajtásokban célszerűen rövidrezárt forgórészű aszinkron motorokat alkalmaznak, ezért a
hajtások gazdaságosságát és üzembiztonságát elsősorban a frekvencia átalakítók határozzák meg.
Az ipari felhasználás területén a hajtási feladat követelményeitől függően a működési elv, a beépített félvezető
elemek, a szabályozási (vezérlési) megoldások tekintetében egymástól eltérő frekvenciaváltókat alkalmaznak.
A továbbiakban ismertetem a frekvenciaváltoztatáson alapuló fordulatszám változtatás elvét, részletesen
foglalkozva a felvonóiparban alkalmazott két csoporttal:
-

U1/f1 változtatással működő közbenső egyenáramú körös, feszültséginverteres frekvenciaváltóról táplált
szabályozott felvonó hajtások. (Ezek főképp az ipari frekvenciaváltókból átvett típusok, melyek felvonó
hajtásokra csak korlátozottan kb. 1,2 m/s sebességig használhatóak.)

-

Fluxusvektor szabályozással (mezőorientált) működő közbenső egyenáramú körös, feszültséginverteres
frekvenciaváltóról táplált szabályozott felvonó hajtások, amelyek lehetővé teszik, hogy az aszinkron
gépek a kiváló szabályozhatóságú külső gerjesztésű egyenáramú gépekhez hasonló módon
viselkedjenek és álló állapotban is rendelkezésre álljon a teljes motornyomaték.

2.3.1.

Aszinkron motorok fordulatszám változtatása az állórészköri frekvencia változtatásával [24] [27]
[43] [96]

Az aszinkron motorok fordulatszáma a háromfázisú gerjesztés hatására a légrésben kialakuló forgó mágneses tér
fordulatszámától és a forgórésznek a forgó mágneses mezőtől való elmaradásától függ, amely relatív értéke a
szlip (jele s)

s

n1  n
,
n1

n  n1  sn1  n1 1  s  
ahol
n
n1
f1
p

az aszinkron motor fordulatszáma,
a forgó mágneses mező fordulatszáma,
állórészköri frekvencia,
póluspárok száma.
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(9)

f1
1  s ,
p

(10)

A (10) kifejezés értelmében az aszinkron motorok állórészére kapcsolt háromfázisú váltakozó feszültség f1
frekvenciájának változtatásával változtatható a forgó mágneses mező n1 szinkron fordulatszáma és ezzel együtt a
forgórész fordulatszáma is. Ez a módszer veszteségmentes fordulatszám változtatást tesz lehetővé.
A forgómező n1 fordulatszámmal metszi az állórész tekercseit, azokban belső feszültséget indukál. Ha
elhanyagoljuk az állórész tekercselésben fellépő feszültségeséseket, akkor a gép kapocsfeszültsége közelítőleg
egyenlő a forgó mágneses mező által az állórészben indukált feszültséggel
U1  Ui1  4,44 f1N1ξ1Ψ

(11)

ahol
U1
f1
N11
Ψ

az állórész fázisfeszültség effektív értéke,
a primer frekvencia,
az állórész fázisonkénti menetszáma,
a forgó mágneses mező fluxusa.

A névleges állapothoz tartozó fluxust célszerű megtartani, lefelé történő eltérésnél a gép kihasználtsága, míg
felfelé történő eltérésnél a telítődés szab határt.
Állandó fluxus úgy valósítható meg, hogy a gép kapocsfeszültségét a frekvenciával arányos módon kell
változtatni (12), (13)
1
U1
Ψ
,
(12)
4,44 N1ξ1 f1

Ψ~

U1
 állandó .
f1

(13)

A nyomaték kialakulásának fizikai képéből következik, hogy adott Ψ fluxus és adott n1–n relatív fordulatszám
esetében a nyomaték ugyanakkora, bármekkora is a forgómező n1 abszolút fordulatszáma. Ebből következik,
hogy a különböző frekvenciákhoz tartozó M(n) jelleggörbék a fordulatszám tengely mentén önmagukkal
párhuzamosan eltolódnak.
A korábbiak szerint az aszinkron motor nyomatéka a forgó mágneses tér fluxusának négyzetétől függ
M m ~ Ψ 2  állandó 

Mm ~

U12
.
f12

(14)

Adott frekvencia fölött nem növelhető tovább az U1 kapocsfeszültség, egyrészről a tápláló berendezés erre nem
képes, másrészről az állórész vasvesztesége jelentős mértékben megnőne. Így az f1 > f1n tartományban
mezőgyengítéses üzem jön létre, mivel az állórész fluxus a frekvencia növelésével csökken. A billenőnyomaték
a fluxussal négyzetes arányban csökken az
2

Mb 

2

3  U1  1
3  Ψ  1
 p



2πn0  1  σ  2 X r 2  1  σ  2 Lr

(15)

kifejezés értelmében, ahol

σ  Lss /Lm

(16)

L  Lr  Lss Lrs

(17)
(18)

X r  2πf1Lr

az aszinkrongép feszültségekre bevezetett helyettesítő kapcsolási vázlatainak elemeiből számolható (2.3.1. ábra).
R

U1

jW11

jW1LSS

R

jW1LrS

I1

I'r1
I'm1

jW1L'm

R'r
S

jW1r1

a)

U1

jW11

jW1L'
I1
I'm1

Ir1
RrW1
jW1Lm
Wr

jW1r1

b)

2.3.1. ábra. Rövidrezárt forgórészű aszinkron gép feszültségekre bevezetett helyettesítő kapcsolási vázlata
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A gép Ψ állórész fluxus és i állórész áram Park-vektorai által meghatározott nyomaték
m  ( 3 / 2 ) p( jψ )i.

(19)

i  I 1e jω1t

(20)

ψ  Ψ1e jω1t

(21)

m  M  ( 3 / 2 ) p( jΨ 1 I 1 )  ( 3 / 2 ) pΨ1I1sin1 ,

(22)

Szinuszos, állandósult üzemben a nyomaték
és
körforgó Park-vektorok felhasználásával:

ahol 1 a Ψ és I1vektorok által bezárt szög.
A (22) alapján a gép tartós terhelhetőségi határa a fluxussal arányosan csökken

M h Ψ1
Ψ

 Mh  1 Mn
M n Ψ1n
Ψ1n

(23)

A frekvenciától és fluxustól függő nyomaték változásokra tett megállapításokat tükrözi a 2.3.2. ábra nyomtékfordulatszám jelleggörbéje.
Meg kell jegyezni, hogy alacsony frekvenciák (~ 10 Hz) esetén, terheléskor a motor fluxusa csökken, ami – a
2.3.2. ábrától eltérően – az indító- és billenőnyomaték csökkenését eredményezi. Nem tartható ugyanis a
feszültségekre a (11) -ben tett közelítés, mivel az állórészköri ellenállás feszültsége névleges terhelő áram esetén
az indukált feszültség nagyságrendjébe esik. Ahhoz, hogy alacsony fordulatszámokon is a 2.3.2. ábra szerinti
mechanikai jelleggörbék alakuljanak ki IR-kompenzációra van szükség (2.3.2.3. fejezet).
M
 = konst.

1
~
f

~
MK ~

1
f2

Mn

-n05 -n04 -n03 -n02 -n01

n00

1
f

Mh ~

n01

n02

n03

n04

n05

1
f

n

-Mn

2.3.2. ábra. Aszinkron gép M(n) jelleggörbéje f1 változtatása esetén

2.3.2.

Közbenső egyenáramú körös frekvenciaátalakítók [22] [23] [26] [42] [83]

A közbenső körös frekvenciaváltóknál a hálózati feszültséget először egyenirányítjuk, majd ebből az egyen
szintből állítunk elő (különböző inverterkapcsolásokkal) változó frekvenciát.
A frekvenciaváltók ezen típusai a 2.3.3. ábrán látható főbb részekből állnak.
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Egyenirányító

Közbenső
egyenáramú
kör

Inverter

3~

Vezérlő, szabályozó áramkörök

2.3.3. ábra. Közbenső egyenáramú körös frekvenciaváltó blokkvázlata
a) Egyenirányító [12] [58] [81] [82]
Az állandó feszültségű és frekvenciájú hálózat táplálja az egyenirányítót, amely révén egy közbenső egyenáramú
kört állítunk elő. Az egyenirányító félvezető elemei lehetnek vezéreltek ill. nemvezéreltek, pl. egy tirisztoros
híddal az egyenáramú kör feszültsége változtatható, míg diódás híd esetén közel állandó.
Az egyenirányított feszültség középértéke háromfázisú, kétutas, hatütemű (3F2U6Ü) kapcsolása esetén
p
π
U diα  2 2U s sin cosα
π
p

(24)

ahol,
p
Us



az ütemszám (p=3!),
a hálózati feszültség effektív értéke,
a tirisztor gyújtáskésleltetési szöge.

Értelemszerűen nem vezérelt (diódás) áramirányító esetén (24)-ben cosα  1 .
A felvonó gyártók berendezéseikbe leggyakrabban nemvezérelt 3F2U6Ü diódás hidat építenek be. A diódákból
felépített híd elterjedését az alábbiak indokolják:
o

A félvezetők nem igényelnek vezérlést, amely elmaradása csökkenti a gyártási költségeket és a
meghibásodási lehetőségeket.

o

Jó a hálózat oldali teljesítménytényező, amit a hálózat relatív rövidzárási feszültsége határoz meg

cos  1

ur
,
2

(25)

Pl., ha ur = 4%, akkor cos = 0,98.
o

A vezérelt áramirányítókhoz képest jelentősen kisebb az alapharmonikus meddő teljesítmény igény.
Ennek oka, hogy a hálózati kommutációjú áramirányítók által felvett mágnesező (transzformátor,
fojtótekercs), kommutációs (fedés okozta késleltetés), és vezérlési ( gyújtáskésleltetés miatt) meddő
teljesítmény összetevők közül az utóbbi a legnagyobb.

Az áramirányítók hálózati oldalán megjelenő harmonikusok rendszáma

υ  kp  1,

k=0,1,2,3,…

(26), (27)

ahol
p

az áramirányító kapcsolás ütemszáma.

A  -edik felharmonikus Ih0 effektív értéke az alapharmonikus Ih1 effektív értékéből – a fedés elhanyagolásával
és sima egyenáramot feltételezve – a Müller-Lübeck féle amplitúdó törvénnyel [12] számolható

I hυ 

I h1
υ

(28)

A fedést is figyelembe véve az Ih értéke csökken. A 2.3.1. táblázat az előbbieknek megfelelően p = 3 és 6 ütemű
kapcsolások hálózat oldali felharmonikusait foglalja össze υ  1...13 tartományra.

16

2.3.1. táblázat. Egyenirányító kapcsolás hálózat oldali harmonikusai

υ

frekvencia

1
2
4
5
7
8
10
11
13

50
100
200
250
350
400
500
550
650

I nυ /I h1
p=3
1,00
0,5
0,25
0,2
0,143
0,125
0,1
0,091
0,077

p=6
1,00
0,2
0,143
0,091
0,077

A felharmonikus áramok a táphálózat impedanciáján feszültségesést okoznak és ezzel eltorzítják az eredetileg
szinuszos váltakozó áramú feszültséget, valamint többlet veszteségeket okoznak a hálózat ellenállásain.
Csökkentésük a villamosenergia minőségén túl energiamegtakarítás szempontjából is kívánatos.
Az egyenirányító kommutációja során két – a kommutálásban részt vevő – fázis az egymást váltó félvezetőkön
keresztül rövidre záródik. Ez a rövidzárási állapot a hálózati feszültség letörését okozza. Egy 3F2U6Ü vezérelt
kapcsolás esetén a váltakozó áramú kapcsokon megjelenő feszültségletörés legnagyobb értéke α  90 -nál
jelentkezik, nagyságát a hálózat és az áramirányítók induktivitásának aránya szabja meg. Annál kisebbek a
hálózaton megjelenő feszültség letörések, minél nagyobb az áramirányító induktivitása a hálózatéhoz képest.
Ezzel a kérdéskörrel foglalkozom még a 3.2.3.1. Felvonó hajtások vezetett zavarai fejezetben is.
b) Közbenső kör [54]
A közbenső kör a merev táphálózat és a frekvenciaváltó változtatható kimeneteinek szétválasztására szolgál. A
két oldalt egy energiatárolón keresztül kell összekapcsolni, amely áraminverterek esetén egy nagy induktivitású
tekercs, feszültséginverterek esetén pedig egy kondenzátor. A kondenzátor a motornak az energiát egy
perióduson belül akkor adja le, amikor a hálózati feszültség pillanatértéke kisebb, mint a közbenső kör
feszültsége. A nagy kapacitás miatt a közbenső kör feszültsége egy periódus alatt alig csökken. Ebből
következik, hogy a kondenzátor a hálózatból energiát csak olyan időpontban tud felvenni, amikor a hálózati
feszültség a maximum közelében van. A hálózat áramcsúcsokkal pótolja a felhasznált energiát, amelynek
felharmonikus tartalmát az előző pontban elemeztem. A kondenzátor méretét meghatározó tényezők:
o

A kondenzátor áramterhelhetősége.

o

A közbenső egyenáramú köri feszültség hullámossága, amely a kondenzátorból kiegyenlítődő egy
kapcsolási traktus alatti be- és kimenő oldali teljesítmény különbségéből ered.

o

A hálózati zavarállóság ideje, azaz távfeszültség kimaradás esetén a kondenzátor mekkora időtartamra
biztosítson elfogadható szintű feszültséget.

o

Fékezéskor a motor oldalról a közbenső körbe kerülő energia, amely megemeli a kondenzátor
feszültségét.

A nagy felharmonikus tartalom csökkentésére a kapcsolás szűrőfojtót is tartalmaz, amely a hálózati oldalon
meghosszabbítja az áramvezetés időtartamát. Ennek hatására jelentősen csökken a hálózati áram csúcsértéke és a
felharmonikus tartalma is kedvezőbb lesz (2.3.4.; 2.3.5. ábra).
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2.3.4. ábra. Hálózati áram fojtó nélkül

2.3.5. ábra. Hálózati áram fojtóval

A közbenső kör fajtái, felépítése a használt egyenirányítótól és az invertertől függően:
o

Fojtótekercset tartalmazó közbenső kört (2.3.6. ábra) vezérelt áramirányító után alkalmazunk. A tekercs
átalakítja az egyenirányító változtatható feszültségét változtatható egyenárammá.
Le

U

I

Egyenirányított
feszültség

Inverter
táplálás

t

t

2.3.6. ábra. Fojtótekercses közbenső kör
o

A szűrőkapcsolású közbenső kör egy kondenzátort és egy fojtótekercset tartalmaz (2.3.7. ábra), amely
kombinálható mindkét egyenirányító típussal.
U

U
Le
Egyenirányított
feszültség

t

U

Ce

Inverter
táplálás U

t

t

t

2.3.7. ábra. Szűrőkapcsolást tartalmazó közbenső kör
o

Egyenáramú szaggatót tartalmazó szűrőkapcsolású közbenső kör nemvezérelt egyenirányító után
építhető be. A szaggató megfelelő vezérlésével a kimenő feszültsége (az inverter bemenő feszültsége)
változtatható (2.3.8. ábra).
Le

U
Egyenirányított
feszültség

C

Szaggató

Ce

U
Inverter
táplálás

t

t

2.3.8. ábra. Egyenáramú szaggatós közbenső kör

c) Inverter
Az inverter az utolsó egység a frekvenciaátalakítóban a motor előtt. Feladata a motor táplálásához előállítani:
o

a kimenőjel frekvenciáját vagy

o

a feszültség amplitúdóját és frekvenciáját

aszerint, hogy milyen jelet vesz át a közbenső körtől.
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Az inverter a közbenső körtől átvehet:
o

Változtatható nagyságú egyenáramot (fojtótekercses közbenső kör), ebben az esetben az inverternek a
változtatható értékű frekvenciát kell biztosítania.

o

Változtatható nagyságú egyenfeszültséget (szűrőkapcsolást tartalmazó ill. egyenáramú szaggatós
közbenső kör), az inverter ebben az esetben is a változtatható értékű frekvenciát biztosítja.

o

Állandó értékű egyenfeszültséget (szűrőkapcsolást tartalmazó közbenső kör), ekkor az inverternek kell
vezérelni a feszültség amplitúdóját és frekvenciáját is.

A közbenső körös frekvenciaváltók invertereit táplálásuk jellege szerint csoportosítjuk. Megkülönböztetünk
áram- és feszültséginvertereket. A szabályozott felvonó hajtásokban áraminvertereket nem alkalmaznak, ezért
értekezésemben csak a feszültséginverterekkel foglalkozom.
d) Vezérlőkör
A mikroprocesszoros vezérlőáramkör feladata sokrétű és összetett, kiterjed az összes többi frekvenciaváltó
elemre. Gondoskodik:
o

az előző részben bemutatott háromfázisú inverter vezérlő jeleiről, amelyek hatására szinuszos
impulzusszélesség modulációjú, szaggatott háromfázisú kimeneti feszültség keletkezik.

o

a motor forgórészének állandó és névleges értékű gerjesztéséről (fordulatszámtól és a terhelés
nagyságától függetlenül),

o

IR-kompenzációról,

o

a motor aktuális terhelésének megfelelő szlip kompenzálásáról,

o

a motor hővédelméről,

o

a készülék túlmelegedés elleni védelméről,

o

a külső vagy beépített fékegység vezérléséről,

o

az invertert tápláló közbenső egyenfeszültség túlzott mértékű növekedésének megakadályozásáról
(túlfékezés elleni védelem),

o

az inverter túláram elleni védelméről,

o

a tápláló hálózat figyeléséről,

o

a motor tetszőlegesen beállítható idejű fel- és lefuttatásáról és a fordulatszámának szabályozásáról
(fordulatszám-visszacsatolással vagy számítás útján),

o

a hajtott technológia mennyiségi jellemzőjének szabályozásáról,

o

esetleg a hajtott berendezés védelméről,

o

stb.

A vezérlő áramkörök a felsoroltakon kívül, gyártmánytól függően számtalan további funkcióval
rendelkezhetnek. A legújabb frekvenciaváltók már szinte kötelezően el vannak látva legalább egy
kommunikációs felülettel a digitális folyamatirányító eszközökhöz való csatlakoztatáshoz. (Vannak melyek
bővíthetők tetszőleges kommunikációs modullal.)
Egyre több készülék egészíthető ki önálló kommunikációs felülettel rendelkező, tetszőlegesen programozható
vezérlőmodullal is. Ezzel a felhasználó által megírt és betöltött program segítségével megvalósítható a hajtott
technológiai berendezésen végbemenő ipari folyamat irányítása és a felsőbb folyamatirányító rendszer
kiszolgálása. Tehát a vezérlő hálózatban egy alsó szintű PLC-t helyettesíthetnek a frekvenciaváltóban elhelyezett
kiegészítő vezérlő modulok.
Ebből a rövid összefoglalóból is látható, hogy a korszerű digitális vezérlési technológiának köszönhetően, a
készülékek a hajtásvezérlési feladaton túlmenően korlátlanul bővíthetők és egyéb, a hajtott technológiához
kötődő feladat ellátására is képessé tehetők.
A frekvenciaváltók vezérlőáramkörének fő funkciója, a kimeneti impulzusszélesség modulált feszültség
előállítása, valamint a motor gerjesztésének és nyomatékénak szabályozása.
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A felvonó hajtások frekvenciaváltóiban:
o

az U/f szabályozási módszert,

o

és a mai legkorszerűbb fluxusvektor-vezérlés (FVC), vagy más néven a mezőorientált áramvektor
szabályozást alkalmazzák.

2.3.2.1. Feszültséginverterek [37] [38] [83]
Az inverter feszültség generátoros jellegű táplálást kap a közbenső körtől (konstans vagy változtatható értékű
egyenfeszültséget), a kapcsain kondenzátor van, ami rövid időre feszültségkényszert eredményez. Feszültség
jellegűnek nevezzük az olyan inverteres táplálást, amikor az inverterre jutó feszültség csak kis mértékben függ
az inverter áramától.
A feszültséginverteres frekvenciaváltók két legelterjedtebb változata:
o

az ún. egyszerű inverter,

o

ISZM (impulzus szélességmodulációs, angolul PWM = Pulse Width Modulation) inverter
látható a 2.3.9. ábrán.

2.3.9. ábra. Feszültséginverteres hajtás
a) egyszerű inverterel
b) ISZM inverterrel
Az inverterek felépítése nagyon különböző lehet, a legegyszerűbbek a tranzisztoros, GTO-s, IGBT-s inverterek,
bonyolultabbak a tirisztorosok. Napjainkban a tirisztorokat az inverterek kapcsoló elemeként csak ritkán,
elsősorban nagy teljesítményű hajtásokban használnak, mivel kioltásukhoz külön oltókört kell alkalmazni.
Szerepüket a különféle teljesítménytranzisztorok töltik be. A tranzisztorok kb. 1800 V feszültségig és néhány
száz amper áramerősségig készülnek, de a határértékek gyorsan emelkednek. Legkorszerűbbek az IGBT-k,
amelyek egyesítik FET és a bipoláris eszközök előnyös tulajdonságait.
A felvonóiparban egyszerű invertereket nem alkalmaznak, mivel nem felelnek meg az igényes felvonó
hajtásokkal szemben támasztott követelményeknek. Szakirodalmi értékelésükkel dolgozatomban nem
foglalkozom.
Impulzus Szélesség Modulációs (ISZM, angolul Pulse Width Modulation = PWM) feszültséginverter
[9] [22] [83] [95]
Ebben az esetben Ueconst, a nemvezérelhető diódás egyenirányító következtében, az impulzusszélesség
modulációs feszültséginverternek kell változtatni a kimenet U1 feszültségét és f1 frekvenciáját is. Egy IGBT-kkel
felépített ISZM feszültséginverteres aszinkron gépes hajtást mutat a 2.3.10. ábra:
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Áramirányító

Feszültséginverter
T1 D1

P i
e

T3 D3

T5 D5

ua

a
Hálózat
fH = 50 Hz

ue=Ue

N

ub

b

Ce
uaN

T2 D2

T4 D4

3~

uc

c

T6 D6

Invertervezérlő

2.3.10. ábra. Feszültséginverteres aszinkrongépes hajtás kapcsolási vázlata
Ilyenkor a motor alapharmonikus feszültségének változását (U1, f1) az invertert felépítő félvezető elemek
megfelelő vezérlésével kell biztosítani. Ez a vezérelt félvezetőelemek a három fázisra nézve összehangolt, egy
traktuson (w1t=60°-on) belüli többszöri be- és kikapcsolásával érhető el. A félvezetők megfelelő ütemű
kapcsolására, az inverterek vezérlésére több módszert is kidolgoztak:
o

Szimmetrikus vezérlés

o

Természetes mintavételezési eljárás

o

Szabályos mintvételezési eljárás

o

Optimalizált vezérlés

o

VVC (Vector Voltage Control) vezérlés

Szimmetrikus vezérlés
Nem alkalmazzák, mivel az egyszerű invertereket jellemző hátrányos tulajdonságok itt fokozott mértékben
érvényesek.
Természetes mintavezérlési eljárás (szinuszos impulzusszélesség modulált vezérlés)
Ennél az eljárásnál egy állandó vivő frekvenciájú (fv) és állandó - pl. egységnyinek választott - amplitúdójú
háromszögjelet (uv), változó frekvenciájú (fa) és változó amplitúdójú („A”) szinuszos moduláló jellel (um)
komparálunk (2.3.11. b. ábra).

"a" fázis
félvezetőinek
vezérlése

U
1



A sin(w1t+)

A

A sin w1t
"b" fázis
félvezetőinek
vezérlése

w1t

A sin(w1t-120 )
"c" fázis
félvezetőinek
vezérlése

Ua0
Ue
2
0
Ue
2

A sin(w1t-240 )
a)

w1t
b)

2.3.11. ábra. Természetes mintavételezési eljárás
A két jel metszéspontjai határozzák meg, hogy az adott motorkivezetés a negatív vagy a pozitív egyenáramú
sínre kapcsolódik. Háromfázisú rendszerben a félvezető kapcsolók vezérlőjelei három, egymáshoz képest 120°120°-120°-ra eltolt szinuszhullám (um1, um2, um3) és egy közös háromszög vivőjel (uv) összehasonlításával
állíthatók elő (2.3.11. a. ábra). Ennek megfelelően a motor fáziskivezetéseinek (2.3.10. ábra a,b,c pont)
feszültségei az egyenáramú kör virtuális „0” pontjához viszonyítva az 2.3.2. sz. táblázat szerint alakulnak.

21

2.3.2. táblázat. Háromfázisú inverter vezérlési állapotai
k

Feszültség reláció

Félvezető

1

ha um1 > uv

T1 vezet

2

ha um1 < uv

T4 vezet

3

ha um2 > uv

T3 vezet

4

ha um2 < uv

T6 vezet

5

ha um3 > uv

T5 vezet

6

ha um3 < uv

T2 vezet

Motor kivezetés feszültsége

Ue
2
Ue
ua0 = 2
Ue
ub0 = +
2
Ue
ub0 = 2
U
uc0 = + e
2
U
uc0 = - e
2
ua0 = +

A motorra jutó feszültség alapharmonikusa jó közelítéssel arányos a szinuszjel „A” amplitúdójával (A  1-re),
frekvenciája pedig megegyezik a szinuszjel frekvenciájával (f1=fa).
Az invertert az előzőek szerint vezérelve a motor kapcsaira 2 3=8 féleképpen adható feszültség (három fázisban
egy-egy félvezetőt bekapcsolva).
A motor fázisfeszültség Park-vektora:
o

ū (k) = 2 Ue e

j ( k 1 ) / 3

, ha k = 1, 2, 3, 4, 5, 6 (a 2.3.2. táblázatnak megfelelően)

(29)

3

o

ū (7) = 0, ha k = 7

(30)

Ez az utóbbi állapot kétféleképpen – mindhárom fázis a pozitív, vagy mindhárom fázis a negatív sínre van
kapcsolva – hozható létre.
Eszerint a feszültséginverter egy hét állású vektoros teljesítményerősítő.
Felharmonikusok és hatásaik elemzése
A feszültség harmonikusok vizsgálatához vezessük be a frekvenciamodulációs tényezőt:
f

f

v
v
m= f (= f )
a
1

(31)

A motorra jutó feszültség és áram harmonikusok rendszámai (levezetés nélkül):
m2; 2m1; 3m2; 3m4; 4m1; 4m5

(32)

A jelek amplitúdói gyakorlatilag csak az m-től és „A”-tól függnek, ezért pl. minél nagyobb az m értéke, annál
kisebb felharmonikus áramok keletkeznek adott „A” értékre. A nyomatéklüktetések frekvenciája:
ahol k=1,2,3…
f M  f  f1  6kf1 ,
Eszerint például a legkisebb frekvenciájú nyomaték összetevő frekvenciája:

(33)

fv
(34)
 2 ) f1  f1  f v  3 f1
f1
Megállapítható, hogy a fellépő nyomaték lüktetések frekvenciája alig függ a munkaponttól (f1-től). Ez a
frekvencia álló állapot körül megegyezik a vivőjel frekvenciájával, ezért a motor járása egyenletes alacsony
fordulatszámokon is. A motor felharmonikus áramoktól származó veszteségei is csökkenthetők m megfelelően
f M  f m2  f1  ( m  2 ) f1  f1  (
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nagy értéke esetén. Ha például IGBT-ket használva fv=3000 Hz és f1=(1-100) Hz között változik, akkor m=300030 közötti értéket vehet fel. Ilyenkor az f1=(0-40) Hz tartományban a felharmonikus veszteségek
elhanyagolhatóak és csak f1>40 Hz esetén jelennek meg, mivel az ekkor szükséges feszültség csak A>1 értékkel
érhető el.
Szabályos mintavételezési eljárás
A digitális és mikroprocesszor alapú technika megjelent az inverter megvalósításában is. Az impulzus szélesség
moduláció digitális áramkörökkel való megvalósításának módszere a szabályos mintavételezésű PWM,
amelynek időfüggvényei a 2.3.12. ábrán láthatók.

U
1

vivő
mintavételezett
A sin(w1t+ )
jel
jel

U
1

vivő
mintavételezett
A sin(w1t+ )
jel
jel

w1t

w1t

Ua0
Ue
2
0
Ue
2

Ua0
Ue
2
0
Ue
2

w1t
a)

w1t
b)

2.3.12. ábra. Szabályos mintavételezési eljárás időfüggvényei
A szinuszos moduláló hullámot a szinkronizált háromszög vivőjel csúcsainak megfelelően kell mintavételezni. A
mintavevő-, tartó áramkör addig tartja ezt a konstans értéket, amíg a következő háromszög csúcsánál az újabb
mintavételi érték meg nem érkezik. Ez a folyamat a szinusz jel lépcsős közelítését eredményezi. Ennek a lépcsős
jelnek és a háromszög vivőjelnek a metszéspontjai határozzák meg az inverter félvezetőinek kapcsolási
pillanatait. A szinusz hullám mintavételezése történhet a háromszögjel pozitív és negatív csúcsánál (2.3.12. a.
ábra) vagy csak a negatív csúcsánál (2.3.12. b. ábra). A felharmonikusok és hatásuk tekintetében a természetes és
szabályos mintavételezési eljárások m>20-ra azonos viszonyokat adnak. A szabályos mintavételezés e
tekintetben m<15 esetén előnyösebb, mivel kisebbek az alacsony rendszámú harmonikusok, egyenáramú
összetevő nem lép fel, és kisebbek a többletveszteségek is.
Optimalizált vezérlés
Optimalizált vezérlés esetén a motorra kapcsolt u(k) feszültség Park-vektor (29),(30) által felvehető hét állapot
sorrendjét és azok időtartamát valamilyen célfüggvény szerint változtatják. Például:
o

A motoron a kis rendszámú (5.,7., stb.) feszültség harmonikusok zérusok legyenek.

o

A harmonikus áramok effektív értéke minimális legyen, ezzel a motorban keletkező veszteségeket
minimalizáljuk.

VVC (Vector Voltage Control) vezérlés
Az aszinkron motorok táplálására legideálisabb az időben szinuszosan váltakozó feszültség. Ez a hullámforma
biztosítja a motor legsimább, parazita nyomatékoktól mentes üzemét, továbbá a vastest és a tekercselés
minimális melegedését.
Az aszinkron motorokat tápláló inverterek mikroprocesszoros szabályozására fejlesztették ki a feszültség-vektor
szabályozást (VVC), amelynek matematikai modellje két különböző feltételt vesz figyelembe:
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o

Meghatározza az inverter félvezetőinek optimális kapcsolási időpontjait, hogy a kimenő feszültség
maximális amplitúdójú, kis felharmonikus tartalmú szinuszos feszültség legyen.

o

Meghatározza a motor mágnesezés optimumát, változó terheléshez.

A kapcsolási időpontok számítása:
o

A fázisfeszültség félperiódusának középső szakaszain, a pozitív és negatív maximum érték körül 1/6
periódusideig (60°) pozitív (vagy negatív) tápfeszültségre kapcsolja a hídághoz csatlakozó terhelés
egyik pontját.

o

A félperiódus többi részében szinuszos impulzusszélesség moduláció szabja meg a terhelésre jutó
feszültség időtartamait.

Így a lehető legnagyobb amplitúdójú, közel szinuszos kimeneti feszültség jut a terhelésre. A megfelelő motor
mágnesezést úgy valósítja meg, hogy a motorállandókat is figyelembe veszi az optimális kimeneti feszültség
kiszámításához. Mivel a terhelő áramot folyamatosan méri, így a változó terheléshez tudja szabályozni a
kimeneti feszültséget. Ezáltal a motor mágnesezést a motor típusához igazíthatja és követni tudja a terhelés
változásokat is. Ennek a bonyolult vezérlésnek a megvalósításához az inverter vezérlése saját processzorral
rendelkezik.
2.3.2.2. Frekvenciaváltós felvonó hajtások féküzeme
Ha a tápláló frekvenciát lecsökkentjük, akkor a hajtás fékeződni fog. A dinamikai nyomaték (Md) negatívvá
válik. A fékezés során az aszinkron gép generátoros üzembe kerül és energiát táplál vissza a közbenső körbe,
mivel az inverter felépítéséből következően mind a két (motoros, generátoros) áramirány kialakulását lehetővé
teszi. Ekkor a közbenső kör kondenzátorának feszültsége megemelkedik, amelyet adott értékek között kell
tartani.
Az egyes fékezési módszerek ezen megnövekedett energia a közbenső körből való elvezetésének módjában
különböznek egymástól. Az alkalmazott megoldások:
o

Az egyenirányítóval antiparallel kapcsolt vezérelt áramirányító.

o

Fékellenállás beiktatása.

A frekvenciaváltó egyenirányítójával a fékezéshez szükséges, a motoros üzemállapotbeli egyenárammal
ellentétes irányú áram nem alakítható ki. Nemvezérelt félvezető elemekből felépített áramirányító csak
egyirányú (motoros) áram vezetésére alkalmas. A fordított irányú egyenáram (fékezési) a félvezetőkön nem
folyhat. Vezérelt áramirányító esetén az inverter üzem ugyan kialakítható, de a közbenső kör Ce
kondenzátorának polaritása nem fordítható meg. Ezért nagyobb teljesítményű hajtásoknál (pl. aknaszállító, metró
mozgólépcső) a fékezési energiát egy 3F2U6Ü teljesen vezérelt a frekvenciaváltó egyenirányítójával
ellenpárhuzamosan kapcsolt, inverter üzemállapotra vezérelt áramirányító táplálja vissza a hálózatba (2.3.13.
ábra).
Hálózat
fH=50Hz
+Ie

-Ie
Egyenirányító
üzem

-

+

Inverter
üzem

Ue
Inverter
3~

2.3.13.ábra. Fékezés megvalósítása két készlet áramirányítóval
Alternatívát jelenthet még az ISZM vezérlésű – kis és közepes teljesítményekre IGBT-s, nagy teljesítményekre
GTO-s – áramirányítókkal történő visszatáplálást (2.3.14. ábra).
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+Ie
T1 D1

T3 D3

T5 D5

P

Hálózat
fH=50Hz

Ue

T2 D2

T4 D4

a
b
c

Inverter

3~

N

T6 D6

Inverter

+
C
- e

-Ie

2.3.14. ábra. ISZM vezérlésű áramirányító
A motor üzemállapotbeli egyenáramot (Ie) a diódák, az ezzel ellentéteset (-Ie) az IGBT-k illetve GTO-k vezetik.
Felvonó hajtások esetén a közbenső körben felhalmozott energiát egy fékellenállás egységen eldisszipáltatjuk. A
folyamatért az ún. fékcsopper a felelős, amely egy egyenáramú szaggató kapcsolás. Figyeli a kondenzátor
feszültségét és a beállíott U e hiszterézis hurokkal rendelkező komparátor vezérli a fékellenállást be- és
kikapcsoló tranzisztort (2.3.9.; 2.3.15. ábra).

T1 D1

P

T3 D3

T5 D5

Fékellenállás

a
b
c

Fékcsopper
N

3~

T2 D2

T4 D4

T6 D6

2.3.15. ábra. Belső fékchopper
Ha a fékcsopper nem képes a közbenső kör feszültségét az adott értékek közt tartani vagy túlmelegedett, akkor
lekapcsol és hibajelzést ad. Ekkor a frekvenciaváltó is hibajelzést ad és kialakítástól függő késleltetéssel a
vezérlés lekapcsol. Ilyenkor mechanikus fékkel kell megállítani a fülkét, mely a szélső szintek közelében nem
mindig sikeres. A felvonó biztonságos fékezése szempontjából nagyon lényeges a fékellenállás és fékcsopper
megfelelő méretezése, mivel a mechanikus fék sok esetben nem tudja ugyanazt a lassulást produkálni, mint a
frekvenciaváltó. Az ipari frekvenciaváltók általában emiatt nem alkalmasak a felvonók biztonságos
működtetésére. Ez főként jó hatásfokú hajtóműveknél pl. planéta hajtómű (kb. 94%, mindkét irányban) lényeges.
A fékellenállás (Rf) meghatározása általános érvénnyel
Rf 

U efék  U e
I efék

ahol
Uefék
Iefék

a fékezési üzem feszültségi korláta,
a fékezési üzem áramkorláta.
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(35)

Felvonó berendezés üzeme során három esetben alakulhat ki generátoros féküzem:
o

Tele fülke leirányú mozgása esetén.

o

Üres fülke felirányú mozgása esetén.

o

Ha a hajtás menetdiagramja lassítást ír elő.

A fenti üzemállapotokhoz szükséges fékellenállás teljesítménye gyártói ajánlás szerint:

PRfék 

m f maxvmaxmech 1  me / m f max 

,

(36)

0,202

ahol
mf max
me

 max
 mech

a maximális fülketerhelés [kg],
az ellensúly tömege [kg],
a maximális fülkesebesség [m/s],
a felvonó berendezés mechanikai hatásfoka.

2.3.2.3. Frekvenciaváltós felvonó hajtások szabályozása [30] [76] [79]
Az inverterekkel táplált aszinkron motoros hajtások általában zárt szabályozási láncban működnek. A
szabályozás felépítése, bonyolultsága, a frekvenciaváltó vezérlési stratégiája a megkívánt táplálási mód
függvénye. Az aszinkron gép a 2.3.16. ábrán látható állandósult állapotra vonatkozó helyettesítő kapcsolási
vázlata szerint a táplálás lehet:
a)

Feszültséggenerátoros: U1/ff = állandó

b)

Fluxusgenerátoros (IR – kompenzáció):  = állandó

c)

Fluxusgenerátoros: r1= állandó

d)

Áramgenerátoros: I1 = állandó

I

R

jXSS

jXrS

Rr /s

Ir

Im
U

U

jXm

Um

Ur

2.3.16. ábra. Aszinkron gép helyettesítő kapcsolási vázlata
Elemezzük a felvonó hajtások tekintetében releváns a), b), c) táplálási módokat!
U1/f1= állandó, ill.  = állandó táplálási mód
Az U1/f1= állandó esetet a 2.3.1. fejezetben elemeztem. Megállapítást nyert, hogy ebben az esetben a névleges
frekvenciáknál kisebb (10-20 Hz) táplálás esetén csökken az indító- és billenőnyomaték értéke. Ez ellen
szabályozással úgy védekezhetünk, hogy az állórész ellenállás mögötti U  feszültséget változtatjuk arányosan a
frekvenciával.

U  U 1  I R  cf
A kifejezés szerint ún. IR-kompenzációt kell alkalmazni, amelynek elvét a 2.3.17. ábra mutatja.
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(37)

+
I Rcos

IR

2

2

U-(I Rsin )

U

U
I



+j
2.3.17. ábra. IR-kompenzáció vektorábrája
A 2.3.18. ábra vezérlési jelleggörbéjéből leolvasható, hogy az f1 alsó határfrekvenciától az addig a frekvenciával
arányosan csökkentett feszültség csökkentésének mértéke elmarad a frekvenciáétól. Ezzel kompenzálható az R1
ellenálláson eső feszültség.
U (V)
Un

mezőgyengítés
tartománya

U2

Un
= konstans
fn
IxR

U1
U0

0

f1

f2

fn

f (Hz)

2.3.18. ábra. U1/f1 vezérlési jelleggörbe
Az U / f1 = állandó feltétel azt jelenti, hogy a motor állórész fluxusát ( ) kívánjuk állandó értéken tartani.
Egy szabályozási megoldásra mutat példát a 2.3.19. ábra. Ebben a motorvezérlő alapjele két összetevőből áll:

u1  c1w1  c2 m

(38)

ahol c1w1 a motor alapharmonikus szögsebességével, c2m pedig nyomatékával arányos jel. A nyomatékot vagy
vele arányos jelet (motoráram, inverter egyenáram, hálózati áram) előjel helyesen érzékeljük. Az inverter
egyenáramának érzékelése esetén, a veszteségeket elhanyagolva ISZM inverterre érvényes Ue = állandó
figyelembevételével:
U eie  mw1  m ~

ie
w1

(39)

(38) felhasználásával a vezérlő alapjele (2.3.19. ábra):

u1  c1w1  cc
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ie
w1

(40)

wa

w1

YW

ISZM inverter
gyújtórendszerébe

C1
C3

u1
ie / w1

C2

ie

Mérés

2.3.19. ábra. ISZM inverter szabályozó
Mezőorientált szabályozás (fluxusgenerátoros táplálás) [26] [31] [41] [70] [79] [80] [95] [114] [115]
Az aszinkron gép tranziens üzemét a rövidre zárt forgórész és a vele kapcsolódó fluxus alakulása nagymértékben
meghatározza. Emiatt precíziós, gyors működésű hajtásoknál célszerű a gép forgórész fluxusát tranziens
üzemben is a maximálisan megengedhető értéken állandónak tartani. Ez az un. mezőorientált szabályozási elv.
Ekkor az állórészáram szabályozását úgy kell megoldani, hogy a r1 forgórész fluxus alapharmonikusához
rögzített (szinkron szögsebességgel forgó) koordináta rendszerben az áram valós összetevője állandó értéken
maradjon. Ez határozza meg a forgórész fluxus nagyságát. A képzetes összetevője a kívánt nyomatékkal legyen
arányos.
Ezzel a megoldással az aszinkron motor szabályozását szétcsatoltuk két független szabályozókörre, az egyik az
áramvektor valós (forgórész fluxus), a másik az áramvektor képzetes összetevőjét (nyomaték) szabályozza.
Ilyenkor a motorban az elektromágneses tranziens folyamatokat elkerüljük és az aszinkron motor nyomatéka
pontosan szabályozható és kézben tartható, tulajdonképpen a kedvező szabályozási, hajtási tulajdonságokkal
rendelkező külső gerjesztésű egyenáramú motorhoz hasonlóan viselkedik.
A szabályozás Park-vektoros vizsgálatához a motor vektoros feszültség egyenleteit két egymással  szöget
bezáró koordinátarendszerben értelmezzük:
o

x-y tengelyű álló koordinátarendszer,

o

- tengelyű a rotorfluxushoz rögzített, w1 szögsebességű koordinátarendszer (2.3.20. ábra).



y
iy
i
ry
r
ix





r x
x
w1
2.3.20. ábra. Mezőorientált szabályozás x-y, - koordinátarendszerei
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Feszültséginverteres hajtásokban a motorra jutó feszültséget tudjuk szabályozni, a gép árama a terheléstől és
impedanciáitól függ. A motor állórész feszültség egyenlete - koordinátarendszerben, amelynek valós
tengelyét a forgórész alapharmonikus fluxushoz rögzítettük:

u  iR 

d
 jw1
dt

(41)

A helyettesítő kapcsolási vázlat szerint (2.3.1. ábra):

   r  iL

(42)

Ezt a (41)-be helyettesítve:

u  iR  L

d i d r

 jw1 r  jw1 iL
dt
dt

(43)

Közelítsük a rotor fluxust alapharmonikusával és bontsuk fel a feszültséget x-y koordinátarendszerbeli
összetevőire:

u  i R  L

di
d r1
 i w1L 
dt
dt

(44)

u  i R  L

di
 i w1L  w1 r1
dt

(45)

Az egyenletek hasonlítanak az egyenáramú motor egyenleteihez, de nincs teljes analógia. Az  irányú egyenlet 
összetevőket, míg a  irányú  összetevőket is tartalmaz. Ezért nem lehet teljesen függetlenül kezelni az egyes
összetevőket, mivel az egyik változtatása visszahat a másikra. Így aztán pl. a  r1 fluxus változásakor változtatni
kell mind az u mind az u feszültséget, de ugyanezt kell tenni a nyomaték változásakor is. Ezen visszahatás
csökkentésére a 2.3.21. ábrán szaggatott vonallal jelölt visszacsatolásokkal van lehetőség. Ha ezt a módszert nem
alkalmazzuk a rendszer működőképes marad, de minőségi jellemzői romlanak.
A mezőorientált szabályozási elv egy lehetséges megvalósításának blokkvázlatát mutatja a 2.3.21. ábra.

iw1L'


ia

PI ma

wa

r

w

PI u

w1r

- +
uxa

u
e

2f/3f uba
inverter
átala(ISZM)
kító uca

j

u

i

uaa

uya
sin
cos

PI

ix
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PI u

-j 
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i
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w1r
fordulatszám-adó

2.3.21. ábra. Mezőorientált szabályozás blokkvázlata
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A motor u feszültségének és i áramának mérése alapján a számító egység – álló koordinátarendszerben –
kiszámítja az állórész fluxus összetevőit
t

   x  j y  ( u  iR )dt   0 ,

(46)

0

majd a  r1   rx  j ry forgórész fluxus összetevőit

 rx   x  ix L

 ry   y  iy L,

(47)

valamint a forgórész fluxus amplitúdóját

 r1  ( rx )2  ( ry )2 .

(48)

Ugyancsak a számító egység határozza meg a koordinátarendszer transzformációhoz szükséges függvényeket:

cos  
ahol



 rx
 r1

sin  

 ry
,
 r1

(49), (50)

a két koordinátarendszer közötti szög. A mért ix és iy áramokat álló koordinátarendszerből átszámítjuk a

forgórész fluxushoz rögzített koordinátarendszerbe. A 2.3.20. ábra alapján i ,  i x ,y e j , tehát:
i  ix cos   iy sin 
i  iy cos   ix sin 

(51)
(52)

A szabályozó rendszer két hurokból épül fel, az egyik a szögsebesség, a másik a forgórészfluxus szabályozója. A
külső alapjel a wa kívánt fordulatszám, amely a fordulatszám szabályozó bemenetére hat. A fluxusszabályozó
alapjele a tényleges fordulatszám, amelynek függvényében – parametrikus úton – képezzük az ma
forgórészfluxus ra alapjelét. A fordulatszám-szabályozó a nyomaték alapjelét állítja elő. Ebből

ia 
összefüggéssel határozzuk meg az

ma

 r1

(53)

i áramösszetevő kívánt értékét, míg az i áramszabályozó kimenete az u*

feszültség lesz.
A forgórészfluxus szabályozójának alapjele mindaddig állandó, amíg a fordulatszám el nem éri a fluxus
csökkentési tartományát, majd csökken. E szabályozó kimenő jele az '''' irányú iaa áram alapjele lesz, míg ennek
a szabályozója az u* feszültséget hozza létre.
Álló koordinátarendszerbe való átszámítás után kapjuk az álló koordináta rendszerbeli

u xa és u ya alapjel

értékeket, melyek a motor alapharmonikus feszültségét írják elő amplitúdóra, frekvenciára és fázishelyzetre is.
A két feszültségkomponensből könnyű létrehozni a fázisfeszültségek alapjeleit:

uaa  u xa

(54)

1
3
uba   u xa 
u ya
2
2

(55)

1
3
uca   u xa 
u ya
2
2

(56)

Például természetes mintavételezés esetén erre szükség is van, mert a háromszögjelet ezekkel a
fázisfeszültségekkel komparáljuk.
A mezőorientált szabályozáshoz szükség van bizonyos motorparaméterekre (R, L', Lr), amelyeket a korszerű
berendezések az installáláskor motor rövid idejű, változó sebességű üzemével megmérnek és eltárolnak. A
legújabb frekvenciaváltók képesek ezen értékek mérésére a motor forgatása nélkül is. A forgórész fluxus
előállítása integrálás segítségével történik, ami kis frekvenciákon problémás. Ennek kiküszöbölésére a fluxus
modell alkalmazása jelent megoldást. Ennek nagy előnye, hogy nem kell integrálni, hátránya, hogy a forgórész T
időállandóját – ami a melegedés és a vastelítés hatására változó – ismerni kell, ill. a szinusz és cosinus
függvényeket táblázatos formában el kell tárolni.
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2.3.2.4. Frekvenciaváltós felvonó hajtások jellemzői, működési, kialakítási sajátosságai [2] [39]
Kimondottan – személy és teher – felvonó alkalmazásokra optimalizált frekvenciaváltókkal felépített teljes
menet során szabályozott hajtásokat (szabályozókat) több cég is fejlesztett és forgalmaz. Példaként a teljesség
igénye nélkül.
o

OMRON CIMR-L7Z40187B (általam is vizsgált berendezés)

o

Fuji FRN1L/M1S-4EA (általam is vizsgált berendezés)

o

ZIEHL-ABBEG Zatadyn 1DF, 1FU, 3BF, 2CF, 2SY

o

MICOTROL Micovert 2000, Mcomfort

o

RST Elektronik FRC-Q, FRC-F, ARC1 (általam is vizsgált berendezés)

Ezekben a szabályozó képes a galvanikusan elválasztott bemenetein fogadni a fölérendelt vezérlés utasításait,
kimenetén pedig státuszjelentést küldeni az aktuális üzemről. A vezérlés így tudja aktivizálni az idő vagy
útfüggő menetprogramokat.
A hajtásszabályozók különféle menetszakaszokból építik fel a teljes menetet. Ezek a gyártás során
programozásra kerülnek, működési paramétereik azonban módosíthatók. Beállítható többek között:
o

az időfüggő gyorsulással való indulás paraméterei,

o

a maximális utazó- és köztes sebesség,

o

az egyes sebességszakaszok közötti, illetve az egyenletes gyorsulásból (lassulásból) egyenletes
sebességbe való átmenet ideje,

o

beállási útszakasz ideje és hossza.

A hajtás szabályozásban követő szabályozást alkalmaznak, amellyel szembeni követelmény a zavarelhárító
képességén túl a vezető, illetve alapjel időbeli változásának minél pontosabb követése. Az arányos (P) és az
integráló (I) tagokból felépülő szabályozókkal ún. 1. típusú szabályozás valósítható meg, amelyek a konstans
jelet hiba nélkül, sebességugrás típusú jelet a körerősítés értékétől függő állandó hibával követik.
Invertereik ISZM vezérléssel működtetett IGBT-kből állnak, szabályozásuk mezőorientált. A mikroprocesszoros
vezérlő áramkör úgy vezérli az invertert, hogy a háromfázisú kimeneti kapcsok között például szinuszos
modulációjú, kétirányú (+ és -) impulzus sorozat jelenjen meg. A teljesítmény félvezetők nagy kapcsolási
meredekségének köszönhetően az impulzus sorozat frekvenciája (az inverter szaggatási vagy kapcsolási
frekvenciája) a 20 kHz fölötti értéket is elérheti. A készülékgyártók 2 kHz – 8 kHz közötti értéket adnak meg
gyári alapbeállításként, mivel a nagy kapcsolási frekvenciának és a nagy kapcsolási meredekségnek hátránya is
van. A nagy kapcsolási frekvencia alkalmazásának előnyei és korlátai:
o

A motorban tökéletesen szinuszos fluxus alakul ki és a motor áram felharmonikus tartalma
jelentéktelen.

o

Adott kapcsolási frekvencián üzemeltetve az invertert a kapcsolási veszteség kis értékű.

o

A motor kapcsain a kábel hosszától és fajtájától függően a feszültség impulzus csúcsértéke az 1000 Vot is meghaladhatja. Kiküszöbölésére a lehető legrövidebb motorkábelt kell alkalmazni.

o

Problémát jelent a motorra jutó feszültség jelalakja, a nagy frekvenciájú és feszültség meredekségű
impulzus sorozat, amely hatására a régebbi gyártású (vagy újratekercselt) motorok szigetelése
fokozatosan öregszik a fellépő dielektromos veszteség miatt. Mivel ma már minden motorgyártó
frekvenciaváltós táplálásra alkalmas, megerősített szigetelésű motort készít, az ilyen motorok minden
további nélkül csatlakoztathatók az inverterekre. Azon alkalmazásoknál viszont, melyeknél nincs adat a
motor jellemzőiről, vagy régi illetve újratekercselt motort kell vezérelni, az inverter kimeneti kapcsaira
sorosan csatlakoztatott háromfázisú fojtótekercs megszünteti a szigetelőanyag fokozott öregedését,
mivel max. 1.5 kV/ s -ra korlátozza a motorra jutó feszültség meredekségét. Ez a megoldás a hosszú
motorkábel alkalmazását is lehetővé teszi.

o

A nagyfrekvenciás impulzussorozattal való táplálás a motorhoz csatlakozó kábel kapacitásán minden
egyes impulzusélnél áramimpulzust hoz létre. Az árnyékolt (páncélozott) motorkábel esetében még a
föld és az erek közötti kapacitás is jelentkezik. Minél hosszabb a motorkábel annál nagyobb a
kábelkapacitás. Ennek következménye az, hogy a kábelkapacitáson keletkező áramimpulzus
csúcsértékével csökken az inverter túlterhelhetősége. Minden frekvenciaváltó rendelkezik valamekkora
túlterhelhetőséggel. Ez általában a névleges áram 1,5 ... 1,8-szorosa, egy percen keresztül. Ez az
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áramtöbblet a berendezés elindításához és a gyorsításához szükséges névleges fölötti motornyomatékot
(gyorsítónyomatékot) hozza létre, illetve biztosítja az üzem közben fellépő, rövid idejű túlnyomatékot.
A kábelkapacitáson folyó áramimpulzus csúcsértékének a csökkentésére – nagyobb táplálási hosszak
esetén (> 50 m) – kimeneti fojtó alkalmazható. Gépházban elhelyezett felvonó berendezések esetén a tér
méreteiből következően ilyen hosszúságú tápkábel alkalmazására nincs szükség.
o

A kábelkapacitáson kialakuló áramimpulzus következtében, a kábel nagyfrekvenciás sugárzásával
zavarhatja a környezetében lévő és erre érzékeny berendezéseket. A zavarjel továbbterjedhet a
motorkábel közelében lévő hálózati (és egyéb) vezetékeken. Ez a zavaróhatás csökkenthető, ha a
motorkábel nyomvonala a hálózati (és egyéb) vezetéktől legalább 30 cm távolságra van és a kábel
árnyékolt. Fontos, hogy a kábel árnyékolása mindkét végén nagyfrekvenciás szempontból is
megfelelően, nem korrodáló felületre, lehető legkisebb átmeneti ellenálláson legyen leföldelve.
(Hosszabb kábelt alkalmazva, legalább 10 m-enként meg kell ismételni az árnyékolás földelését.)
Megoldást jelenthet még a fenti módszer helyett a kimeneti fojtó alkalmazása. Ez jelentősen csökkenti a
kábel és a motor sugárzását.

o

A kapcsolóüzemű inverter működése során, a hálózati tápvezetéken V-os nagyságrendű,
rádiófrekvenciás tartományba eső zavarfeszültség keletkezik, ami vezetett módon továbbterjed a
villamos hálózaton és zavarhatja a rádióvétel elvén működő készülékek működését. A megjelenő
rádiófrekvenciás zavarfeszültség nagysága függ a motorkábel hosszától és a félvezetők kapcsolási
meredekségétől. Az EMC szabvány egyrészt korlátozni rendeli az erősáramú kapcsolóüzemű
készülékek által termelt vezetett rádiófrekvenciás zavarfeszültséget (és a sugárzás útján keletkező
elektromágneses zavaró térerőt is), másrészt előírja azt, hogy az elektronikus készülékek egy bizonyos
határig zavartűrő képességgel rendelkezzenek. Ezek a korlátozások teszik lehetővé a zavarérzékeny és a
zavart keltő berendezések egymáshoz közeli működését. A frekvenciaváltó készülékek gyártói a
vezetett rádiófrekvenciás zavarfeszültség kibocsátásának szabvány szerinti korlátozását úgy oldják meg,
hogy a készülék hálózati csatlakozói mögé rádiófrekvenciás zavarszűrőt építenek be. A sugárzott
zavarkibocsátást viszont a telepítés helyén, gondos szereléssel lehet korlátozni.

Felvonó berendezés telepítésével, üzemeltetésével kapcsolatos további jellemzők:
o

Beruházás költséghatékony, mivel egytekercses aszinkron motort használhatnak, továbbá 35-45%-os
energia megtakarítás érhető el a normál kétsebességes hajtáshoz képest a lendítőtömegek
csökkentésével és a jó fázisszöggel.

o

Problémát jelent, hogy a szabályozó esetleges meghibásodása esetén nem tartható fenn a felvonó
üzeme.

o

A felvonóiparban alkalmazott inverterekben ma már szinte kizárólag IGBT elemeket használnak.
Ezeket, a védő diódákat, a vezérlési és védelmi kapcsolásokat ún. IPM (Intelligent Power Modules)
modulba építik. Ez a frekvenciaváltók gyártását nagymértékben megkönnyíti, de a szervízelést és a
javítást megdrágítja, mivel az IPM modul – amely a frekvenciaváltó egyik legdrágább eleme – csak
kompletten cserélhető.
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3.

HÁLÓZATI ZAVAROK ELMÉLETE

3.1.

A hajtások az EMC és a villamos energia minőség tükrében

3.1.1.

Az elektromágneses összeférhetőség részterületei és terminológiája

Világunkat korábban csak a természeti jelenségek által keltett elektromágneses (EM) terek vették körül.
Korunkban a környezet egyre nagyobb mértékben telítődik az ember által előidézett EM terekkel. Ezen
természetes és mesterséges terek káros hatással lehetnek az elektromágneses tér hatásain alapuló villamos
berendezések működésére.
Az ilyen káros hatások orvoslására, megelőzésére irányulnak az elektromágneses összeférhetőség (EMC)
tudományterület eredményei. Az EMC célja a villamos berendezések kifogástalan, zavartalan működése, azaz
környezetükkel és az abban levő többi berendezéssel való összeférhetőségük megvalósítása [84], [72], [17].
Amellett, hogy egyre nagyobb intenzitású és szélesebb spektrumú mesterséges terek tűnnek fel a környezetben,
egyúttal egyre több az ilyen terekre érzékeny berendezés jelenik meg. Emiatt az EMC részterületei bővülnek és
folyamatosan fejlődnek, mert az összeférhetőség eléréséhez egyre körültekintőbben megvalósított, egyre
bonyolultabb védelmi intézkedésekre van szükség az elektromágneses teret kibocsátó berendezéseknél, az ilyen
zavarokra érzékeny berendezéseknél és azok környezetének kialakításánál.
Törekedni kell rá, hogy a kibocsátott elektromágneses tér energiája minél kisebb legyen, illetve a többi
berendezés közül csak azokra hasson, amelyeknek az elektromágneses térre, mint közvetítőre bízott jelet
szánták. Azt is biztosítani kell, hogy a berendezések az egyre nagyobb energiájú tér zavaró hatásait tűrjék,
azokkal szemben legyenek ellenállóak és a nekik szánt jelet a zajból ki tudják választani.
Az Európai Bizottság 1989-ben jelentette meg a 89/336/EC jelzésű EMC irányelvet [97], amelyet 2004.
december 15-én 2004/108/EC jelzettel megújítva újra megjelentetett [98]. Az irányelv szellemében 1999-ben,
majd 2006-ban jelent meg a magyarországi EMC rendelet [99].
Az összeférhetőség követelményeinek teljesítése tehát egyre nehezebb feladatot jelent, aminek okai a
következők:
o

az információ továbbításához és feldolgozásához az elektronikus áramkörök egyre kisebb
teljesítményeket, egyre alacsonyabb jelszinteket használnak,

o

az erősáramú berendezések teljesítményszintje olyan magas, hogy annak kis hányada is zavarást
okozhat,

o

az időben változó villamos és mágneses terek zavarást okozhatnak az egyre sűrűbben előforduló és
egyre érzékenyebb berendezésekben.

Az elektromágneses összeférhetőség és az azzal kapcsolatos legfontosabb kifejezések, fogalmak meghatározásai
az MSZ IEC 1000-1-1: 1995 [69] valamint az MSZ EN 61000 szabványsorozat további részeiben szerepelnek.
Elektromágneses összeférhetőség, zavar, zavarás
Az elektromágneses összeférhetőség, zavar, zavarás és a szintek definíciói az alábbiakban szerepelnek.
Az elektromágneses összeférhetőség valamely villamos berendezésnek vagy rendszernek az a képessége, hogy
saját elektromágneses környezetében kielégítően működik anélkül, hogy környezetében nem tűrhető
elektromágneses zavarást idézne elő.
Az elektromágneses zavar olyan elektromágneses jelenség, amely az elektromágneses környezetben fellépve
megváltoztathatja egyes villamos berendezések elvárt működőképességét.
Az elektromágneses zavarás valamely berendezés, átviteli csatorna vagy rendszer működőképességének romlása
elektromágneses zavarás hatására.
A zavarszint az elektromágneses zavar mennyisége vagy nagysága, amelyet speciális módon mérnek és
értékelnek ki.
Az elektromágneses összeférhetőségi szint az a megadott szint, amely egy meghatározott környezetben
vonatkoztatási szintként szolgál a kibocsátási és zavartűrési szintek megállapításának koordinálásakor.
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Az elektromágneses összeférhetőség – EMC (Electromagnetic Compatibility) – tehát a környezetben fennálló
elektromágneses zavarok – EMD (Electromagnetic Disturbance) – között az elektromágneses zavarás – EMI
(Electromagnetic Interference) – megakadályozására irányuló intézkedéseket jelenti.
Reverzibilis és irreverzibilis zavarás
Az elektromágneses összeférhetőség hiánya nem feltétlenül jelenti a villamos berendezések tönkremenetelét, sok
esetben nagy kárt okozhat az is, ha a zavarás (interferencia) miatt csupán jelek vagy adatok változnak meg. A
zavar hatása lehet reverzibilis és irreverzibilis. Reverzibilis hatás lehet a berendezés funkciócsökkenése, zavaró
jelek vétele, kattogás, zúgás, stb.
Az előbbiek a tűrhető hatások, de vannak nem tűrhető hatások is, amikor a zavar például jelváltozást okoz a
készülékben. Irreverzibilis hatás lehet például egy integrált áramkör, egy nyomtatott áramköri lap vagy az egész
berendezés leégése.
Túlfeszültségek, zavarfeszültségek, túláramok
Az elektromágneses zavarást legtöbbször a zavart berendezés bizonyos pontjai között keletkező, meg nem
engedett mértékű (csúcsértékű) vagy egyéb jellemzőjű (pl.: frekvenciájú) villamos feszültség okozza, ami a
berendezés működésében zavart, hibás működést vagy a berendezés meghibásodását, tönkremenetelét esetleg
megsemmisülését okozza [108].
A berendezésben kialakuló, meg nem engedett nagyságú feszültség, azaz a berendezés névleges feszültségénél
nagyobb feszültség a túlfeszültség. Kisebb mértékű túlfeszültségek nem feltétlenül okozzák a berendezés hibás
működését.
A berendezés túlfeszültség elleni védelmétől függően azonban a nagyobb mértékű túlfeszültségek hibás
működést okoznak, míg ha az eszközben a szigetelési feszültségnél nagyobb feszültség alakul ki, akkor az kárt
szenved, adott esetben tönkremegy. A zavarfeszültség lehet a névleges feszültségnél sokkal kisebb is, például
felharmonikus.
A zavaró hatás esetenként áramgenerátoros jellegű is lehet, amikor a berendezésben folyó nagy villamos áram
illetve áramsűrűség okoz károkat, például közeli villámcsapás vagy felharmonikus áramok esetén.
Rendszerek közötti és rendszeren belüli zavarás
Az elektromágneses befolyásolás történhet rendszerek között (intersystem) vagy valamely rendszeren belül
(intrasystem). Utóbbi esetben a rendszer gyártóját érinti a probléma megoldása, hiszen a zavarforrás és a nyelő
egyaránt az általa ellenőrzött rendszer része.
Intrasystem problémát jelent például a televíziókészülék és személyi számítógépek képernyőjének sorszinkronjele, a PC-k órajele vagy járművek gyújtásberendezése és elektronikája.
Jellemző zavarforrások
Az egyre szaporodó villamos berendezések mindegyike létrehoz elektromágneses tereket, amivel szennyezik a
környezetet, amely szennyezésekre egyúttal érzékenyek is. Angolul az ilyen jellegű környezetszennyezés
elnevezése spectrum pollution és az emberi szervezetre gyakorolt hatás szempontjából használatos az
elektroszmog kifejezés is. Zavarforrások lehetnek, mivel a környezetet befolyásoló elektromágneses energiát
bocsátanak ki. Zavar források lehetnek - mivel a környezetet befolyásoló elektromágneses energiát bocsájtanak
ki - a napkitöréstől és légköri kisülésektől kezdve, a nagyfeszültségű hálózatokon és eszközökön, a villamos
motorokon és teljesítményelektronikát tartalmazó hajtásokon keresztül egészen a híradástechnikai és
számítástechnikai berendezésekig szinte az összes elektromágneses elven működő berendezés.
A hálózati visszahatások tekintetében a legjelentősebb zavarforrások a teljesítményelektronikai eszközök,
amelyek közé tartoznak a szabályozott felvonó hajtások is.
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Jellemző zavarnyelők
Elektromágneses zavarokra érzékenyek lehetnek jellemzően a következő berendezések, amelyek közül több
jellemző zavarforrás is egyúttal:
o

rádió- és televíziókészülékek,

o

ipari gyártó berendezések,

o

automatizálási rendszerek,

o

mérő, vezérlő és szabályozó készülékek,

o

mobil rádiótávközlő berendezések,

o

hordozható és közcélú rádió adó-vevő berendezések,

o

orvosi és tudományos berendezések,

o

információtechnológiai berendezések,

o

adatfeldolgozó rendszerek,

o

háztartási eszközök és elektronikus készülékek,

o

gépjárművek mikroelektronikai berendezései,

o

légi, tengeri és belvízi közlekedési rádió távközlő berendezések,

o

oktatási és kutatási elektronikus készülékek,

o

távközlő hálózatok és berendezések,

o

rádió és televízió műsorszóró állomások,

o

lámpatestek és fénycsövek.

o

szívritmus-szabályozók,

o

élő szervezetek.

A felsorolásban szereplő berendezések nagyobb része előfordul a felvonó hajtások közelében is.
3.1.1.1. Az elektromágneses összeférhetőség tématerületei
Elektromágneses zavarok minden villamos berendezést érintenek. A berendezések és környezetük sokfélesége
miatt azok különböző mértékben érzékenyek a zavaró hatások egyes fajtáira, és az egyes zavarfajták elleni
intézkedések is jelentős mértékben eltérnek egymástól, ezért célszerű azokat csoportosítani. Az elektromágneses
zavarok a jellemzőik, illetve az általuk a berendezésekben létrehozott feszültség időbeli lefolyása, illetve
frekvenciája alapján csoportosíthatók [72], [84], [87]:
o

ESD (Electrostatic Discharge / Damage) – statikus villamos kisülés / károkozás.
A zavar forrása elektrosztatikus kisülés; főleg szikrakisülésekből eredő, vezetett zavarként jelentkezik,
de sugárzás útján is okoz zavarást.

o

EMP (Electromagnetic Pulse) – lökőhullám, amelynek további felosztása:


SEMP (Switching Electromagnetic Pulse) – kapcsolási eredetű lökőhullám.
A zavar forrása hálózati kapcsolási intézkedés. Főleg vezetett és mágneses úton terjedő zavarokat
okoz.



LEMP (Lightning Electromagnetic Pulse) – elektromágneses villámimpulzus.
A zavar forrása közvetlen és közeli villámkisülés. Főleg vezetett zavarokat okoz, mint például a
villámáram, villám-részáram, az érintett berendezések potenciáljának megemelkedése és a zavaró
mágneses sugárzás. Hatása nagy értékű létesítmények megsemmisüléséig és emberek haláláig
terjedhet.



NEMP (Nuclear Electromagnetic Pulse) – nukleáris elektromágneses impulzus.
A zavar forrása atomrobbanás; impulzus-jellegű zavaró sugárzást okoz. Hatására adott körzetben
minden elektromágneses elven működő berendezés működése megbénul.
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o

LFI (Low Frequency Interference)– kisfrekvenciás zavarás.
A zavar forrása a villamos hálózat, illetve az elektromágneses mennyiségek befolyása áramkörökre,
rendszerekre vagy élőlényekre. Főleg berendezések együttműködésekor kell figyelembe venni,
folyamatos zavarást képes okozni.

o

RFI (Radio Frequency Interference) – rádiófrekvenciás zavarás.
A zavar forrása a kisugárzott elektromágneses energia; hatása főleg távközlési, adatátviteli illetve egyéb
villamos berendezések hibás működésében jelentkezik. Szintén lehet folyamatos.

A fenti felsorolásban szerepelnek statikus tér hatására bekövetkező, tranziens lefolyású jelenségek, például az
ESD és az EMP végződésű tételek, amelyek impulzus-jellegűek, és szerepelnek stacionárius jelek, például az
LFI vagy az RFI, amelyet a frekvenciája jellemez. A zavaró hatásnak tehát fontos a frekvenciatartománya,
hiszen a foton energiája az őt közvetítő elektromágneses sugárzás frekvenciájával együtt nő. A 3.1.1. ábrán az
egyes zavarfajtáknak a frekvenciatartományon való elhelyezkedése látható.

3.1.1. ábra. Az elektromágneses zavarok elhelyezkedése a frekvenciaspektrumon
Az igen kis frekvenciák közé tartoznak az ipari frekvenciák és azok felharmonikusai 10 kHz-ig, a
hangfrekvenciás tartomány több nagyságrendet átfog, akárcsak a rádióhullámok tartománya, amely a 100 kHz
nagyságrendtől a 10 GHz nagyságrendjéig terjed. A spektrum különböző tartományaiban az elektromágneses
hullámok hatása más és más.

3.1.1.2. Zavarszintek
A villamos berendezések elektromágneses összeférhetőségének megállapításához a zavar bizonyos szintjeit kell
definiálni, amelyek az egyes zavarokra jellemző fizikai mennyiségek határértékeiként kerülnek megadásra. Ilyen
fizikai mennyiség lehet a villamos térerősség, a mágneses térerősség és indukció, a feszültség, áram vagy akár
időtartam is. Az előírt szinteket a vonatkozó szabványok például a hálózaton terjedő zavarok esetén a névleges
feszültség %-ában adják meg, de sok esetben dB-ben adnak meg szinteket [69], [84].
A zavarforrás akkor kompatibilis (összeférhető), ha az általa létrehozott fizikai mennyiségek kibocsátási szintje a
berendezéstől meghatározott távolságban az előírásoknak megfelelő értéket, azaz a kibocsátási határértéket nem
lépi túl. A nyelő akkor kompatibilis, ha elektromágneses környezetében előforduló előírt mértékű zavarszintekre,
azaz zavartűrési határértékekre nem érzékeny, azok nem okoznak benne zavarást [116].
EMC szintek, határértékek és tartományok
o

Kibocsátási szint a zavarforrás – készülék, berendezés vagy rendszer – által kibocsátott
elektromágneses zavar meghatározott módon mért szintje.

o

Kibocsátási határérték a megengedet legnagyobb kibocsátási szint.

o

Zavartűrési szint a nyelőn előírt módon keltett, adott elektromágneses zavar azon legnagyobb szintje,
amelynél nem következik be működőképességének romlása.
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o

Zavartűrési határérték a megkövetelt legkisebb zavartűrési szint.

o

Összeférhetőségi szint az az előírt zavarszint, amelynél az elektromágneses összeférhetőség
elfogadhatóan, nagy valószínűséggel létrejön.

Az előbbiekben definiált szintek és tartalékok egymáshoz képesti viszonyát a 3.1.2. ábra mutatja egy
zavarforrásra és egy nyelőre valamilyen független változó, például a frekvencia függvényében. Látható, hogy a
kibocsátási szint a független változó minden figyelembe vett értékénél kisebb a megengedett határértéknél, azaz
a kibocsátási határnál, tehát a zavarforrás az adott zavarra nézve összeférhető. A zavartűrési szint az ábrán
mindenütt nagyobb a legkisebb megkövetelt értéknél, vagyis a védettségi határnál, tehát a zavarnyelő is
összeférhető.

zavarszint

védettségi szint

készüléktervezési tartalék

védettségi határ
összeférhetőségi
tartomány
összeférhetőségi szint

védettségi tartalék

kibocsátási tartalék
kibocsátási határ
készüléktervezési tartalék
kibocsátási szint
független változó
3.1.2. ábra. Kibocsátási és zavartűrési szintek
3.1.1.3. A zavarok csatolása és a kapuk
A zavar különböző csatolási módokon juthat a zavarforrásból a zavart berendezésbe, azaz a zavarnyelőbe. A
csatolás két alapvető fajtája a vezetett csatolás és a sugárzott csatolás. A forrás – csatolás – nyelő hármasát a
3.1.3. ábra szemlélteti. A vezetett és sugárzott csatolás együttesen is felléphet, illetve a két mód átalakulhat
egymásba.

zavarforrás

zavar

csatolás

zavarás

zavarnyelő

3.1.3. ábra. Az elektromágneses zavarás útja
A zavarnyelő berendezések kapui
A kapuk a zavarnyelő berendezések kapcsolódási pontjai a környezethez. A kapu a készülék sajátos határfelülete
a külső elektromágneses környezettel. Az EMC méréseket jellemzően a berendezések kapuin végzik. A
készülékapukat a 3.1.4. ábra mutatja be [63].
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készülékkapuk:
tápkapuk:

burkolati kapu

AC be/ki
készülék
DC be/ki

jelkapuk:
helyi összeköttetések
körzetek közötti összeköttetések
nagyfrekvenciás berendezések felé
távközlési kapu

üzemi földkapu
3.1.4. ábra. Az elektromágneses zavarás útja
A készülékkapuk három fő csoportra oszthatók:
o

burkolati kapuk,

o

tápkapuk,

o

jelkapuk.

A burkolati kapu a készüléket fizikailag határoló felület, amelyen az elektromágneses tér átsugározhat, vagy
amelyre hatást gyakorolhat. Ehhez kapcsolódó kapu az üzemi földelési kapu. A tápkapu lehet a váltakozóáramú
(AC) tápforrás kapu, és az egyenáramú (DC) tápforrás kapu.
Jelkapuk a következők lehetnek:
o

helyi összeköttetetések pl. ugyanazon épületen belül legfeljebb néhányszor 10 m távolságban,

o

körzetek közötti összeköttetetések ugyanazon földelőhálóhoz csatlakozva,

o

összeköttetetések nagyfrekvenciás berendezésekkel,

o

távközlési kapuk.

3.1.1.4. Az elektromágneses zavarás csatolási útjai
Az elektromágneses zavarok forrás és nyelő közötti csatolási útjainak alapvető felosztása a vezetett és a
sugárzott csatolás között tesz különbséget, de utóbbin belül az elektromágneses terek felosztásának megfelelően
további esetek tárgyalhatók külön, amelyek:
o

a kapacitív csatolás,

o

az induktív csatolás,

o

a csatolás elektromágneses hullámok által.

Vezetett (galvanikus) csatolás
A vezetett csatolás, vagy idegen szóval galvanikus csatolás akkor jön létre, ha a hasznos és a zavaráram közös
interferencia-impedancián folyik. A csatolási mód elvi vázlata a 3.1.5. ábrán szerepel. Az ábrán a zavarforrás és
zavarnyelő áramkörök rendelkeznek közös ággal, amelyen a zavarforrás UZ feszültsége által indított áram, illetve
annak egy része, az II interferáló áram a nyelő áramkörben az ZI interferencia-impedancia által meghatározott
zavarást előidézi.

Z

U
II

ZI

ZZ

UZ

3.1.5. ábra. Galvanikus csatolás a zavarforrás és zavarnyelő áramkörök között
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A forrás és nyelő áramkör közös ága például a következő lehet:
o

üzemi vezetők – L1, L2, L3, N,

o

védővezető – PE,

o

egyenáramú tápvezetékek,

o

földvezeték,

o

föld,

o

jelvezeték,

o

árnyékoló vezeték.

Felvonó hajtások esetén a csatolást megvalósító közös ágat az üzemi vezetők képezik.
A vezetett zavarás csökkentésének lehetőségei általában:
o

felesleges összekötések elhagyása,

o

csatolóimpedanciák kis értéken tartása,

o

megfelelő földelési rendszer,

o

szűrés,

o

galvanikus elválasztás.

Kapacitív csatolás
Ha a sugárzott csatolás során a villamos tér dominál, azaz főként a villamos tér járul hozzá a zavarnak a forrás és
a nyelő közötti továbbításában, valamint a forrás és a nyelő egymás környezetében - a zavarjel hullámhosszának
tizedénél kisebb távolságban - viszonylag nagy, ekvipotenviális felületeket alkot, akkor kapacitív csatolásról
beszélünk [25], [85], [93]. Ennek során a zavarforrás áramkör valamely, adott potenciálon levő vezetője és a
nyelőnek a forrás terében elhelyezkedő vezetője kondenzátort alkot, amely egyfajta csatolókondenzátorként a
csatolást megvalósítja.
Felvonó hajtásokra a kapacitív csatolás kevésbé jellemző.
Induktív csatolás
Ha a sugárzott csatolás során a mágneses tér dominál, azaz főként a mágneses tér járul hozzá a zavarnak a forrás
és a nyelő közötti továbbításához és a forrás, valamint a nyelő egymás környezetében van - azaz a zavarjel
hullámhosszának tizedénél kisebb távolságban elhelyezkedő áramvezetők - akkor induktív csatolásról beszélünk.
A csatolás ebben az esetben úgy valósul meg, hogy a zavarforrás áramkör valamely, adott árammal átjárt
vezetőjének mágneses terében helyezkedik el a nyelő vezetői által alkotott hurok, amiben a forrás által keltett,
változó mágneses tér feszültséget indukál a kölcsönös induktivitás által meghatározott mértékben [104].
A szabályozott felvonó hajtások esetén a tisztán induktív csatolás nem jellemző, mert - ennek fő kibocsátója – a
teljesítményelektronikai kimenetét a motorral összekötő vezeték rövid és általában távolabb helyezkedik el a
potenciális zavarnyelőktől.
Csatolás elektromágneses hullámok által
Főleg nagyobb frekvenciájú – rádiófrekvenciás – zavarok esetén, illetve amikor a forrás és a nyelő közötti
viszonylag nagyobb a távolság, azaz a zavarjel hullámhosszával összemérhető vagy annál nagyobb távolság
mellett az elektromágneses tér hullámterjedése hozza létre a csatolást, annak valamely összetevőjének
dominanciája nélkül. Kisebb távolságra az elektrosztatikus kisülések, nagyobb távolságra a villám is létrehoz
sugárzott csatolást. Szűkebb értelemben ezt az esetet nevezik sugárzott csatolásnak.
Elektromágneses hullámok által létrehozott csatolás esetén a csatolási útvonal szempontjából két alesetet
különböztetünk meg:
o

vezetett elektromágneses hullám,

o

sugárzott elektromágneses hullám.
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Ha a forrást és a nyelőt alkotó, vezető anyagú testek egymás környezetében helyezkednek el, de hosszabbak a
zavarjel hullámhosszának tizedénél, akkor csatolt tápvonalként viselkednek, és közöttük vezetett
elektromágneses hullám valósítja meg a csatolást. A csatolást viszonylag bonyolult összefüggésekkel
megadható, kölcsönös impedanciák adják meg a geometriától függően. Ilyen jellegű csatolás számítógépekben
vagy akár nyomtatott áramköri lapokon is előfordul.
Ha a forrást és a nyelőt alkotó, vezető anyagú testek egymás távolterében helyezkednek el, a csatolást sugárzott
elektromágneses hullámok hozzák létre. A csatolás az adó és vevő vezeték sugárzási tulajdonságainak
ismeretében határozható meg. Becsléséhez a huzalantennák elméletéből ismert összefüggések adnak segítséget.
Az utóbbi esetre mutat be egy modellt a 3.1.6. ábra, amelyen a B mágneses indukció vektorral és E villamos
térerősség vektorral jellemzett elektromágneses tér létesít kapcsolatot a zavar forrása és nyelője között.
A zavar forrását képező áramkör nagyfrekvenciás feszültsége UZ, árama pedig IZ. A zavaró áramkör vezetője,
mint antenna elektromágneses hullámokat sugároz ki, amelyek az U hasznos feszültségű és Z impedanciájú,
zavart áramkör vezetőjében, mint antennában zavarjelet idéznek elő.

II(t)

UZ

B

E

B

E

B

U

ZI

Z

3.1.6. ábra. Csatolás elektromágneses tér által (sugárzott csatolás)
A sugárzott csatolás nagyszámú EMC probléma forrása, és a technika fejlődésével mindig újabb területeken
jelenik meg. Régebben szinte csak a TV- és rádiókészülékek voltak ezen csatolási mód áldozatai, ma már ipari és
más irányítási rendszerek védelmét is meg kell oldani ezen zavarcsatolással szemben. A rádiótelefonok
veszélyeztethetik például orvosi műszerek vagy repülőgépek irányító rendszereinek működését.
A sugárzott csatolás elleni védekezés általános elvei:
o

sugárzás szempontjából optimális kialakítás,

o

megfelelő árnyékolás.

A szabályozott felvonó hajtásokra a sugárzott zavarok ilyen csatolási módja a jellemző, a sugárzott zavarok nagy
frekvencia összetevői és a nyelőktől való nagyobb távolság miatt.
Azonos ütemű és ellenütemű zavarok
Attól függően, hogy a zavarfeszültség a zavart berendezés kapui (vezetői) között hogyan lép fel, lehet szó
ellenütemű és azonos ütemű zavarokról. Ellenütemű zavar a berendezésnek pl. a távvezetékei vagy jelvezetékei
között lép fel, míg az azonos ütemű zavar az egyes vezetők és a föld között egyaránt fellép.
A szabályozott felvonó hajtások által keltett vezetett zavarok főként ellenütemű zavarok.

3.2.

Villamos elosztóhálózatokon terjedő zavarok

3.2.1.

Villamos elosztóhálózatok vezetett zavarai

A közcélú és egyéb elosztóhálózatok feladata, hogy a fogyasztó-berendezések számára az általuk igényelt
tulajdonságokkal rendelkező feszültséget szolgáltassák. Ennek érdekében a feszültség bizonyos jellemzői csak a
szabványok által megengedett mértékben térhetnek el az előírt értéktől. Ezeket a feszültség jellemzőket nem csak
az erőművek, illetve áramhálózati vállalatok befolyásolják, hanem maguk a fogyasztók is.
A fogyasztó-berendezések által a hálózat felé kibocsátott vezetett zavarokat hálózati visszahatásnak nevezik.
Ilyen jellegű vezetett zavarok erőteljes kibocsátói például a teljesítményelektronikai eszközök.
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Nemlineáris fogyasztók, termelők
A villamosenergia-ellátó hálózatokra kapcsolódó fogyasztók összetétele ma olyan változáson megy keresztül,
amelynek során egyre kevesebb lineáris fogyasztó mellett egyre több nemlineáris fogyasztó jelenik meg. A
nemlineáris fogyasztók szinuszostól eltérő áramot vesznek fel a hálózatról, aminek eredményeként a hálózat
feszültségének minőségjellemzői romlanak, a hálózaton egyre többféle és nagyobb szintű vezetett zavar jelenik
meg.
A fogyasztók ilyen jellegű megváltozása szinte minden csoportjukban megfigyelhető. A korábban nagy számban
használt, lineáris fogyasztóként viselkedő izzólámpák átadják helyüket a korszerűbb, energiatakarékos
fényforrásoknak, amelyeket legtöbb esetben nemlineáris fogyasztóként viselkedő elektronikus tápegységek
táplálnak, de a még mindig alkalmazott hagyományos CuFe fénycsőelőtétek sem lineáris karakterisztikájúak a
vasmag hiszterézisének köszönhetően.
A villamos hajtástechnikában – részeként a felvonóiparban is – egyre nagyobb számban alkalmaznak
teljesítményelektronikai berendezéseket (például frekvenciaváltókat), amelyek szintén nemlineáris fogyasztóként
viselkednek, ellentétben a villamos motorok közvetlen (például kétsebességes felvonó) hajtására jellemző
lineáris karakterisztikájával. Ugyanez a helyzet a kommunális és információtechnológiai fogyasztók esetén is,
amelyek közül ma már szinte mindegyik rendelkezik elektronikus tápegységgel.
Mindezeken felül még az egyre terjedő környezetbarát villamosenergia-termelés kiserőművei közül is sok
inverteren keresztül táplál a hálózatra, amely a hagyományos szinkrongenerátoroknál nagyobb mértékben
szennyezi azt zavarokkal.
A hálózaton terjedő zavarok
A villamosenergia-hálózaton terjedő, kisfrekvenciás, vezetett zavarok jellemzően a következők [60]:
o

felharmonikusok,

o

közbenső harmonikusok,

o

feszültségingadozás,

o

villogás (flicker),

o

feszültségletörések,

o

rövid idejű feszültség-kimaradások,

o

feszültségtorzítások,

o

feszültségaszimmetria,

o

tranziens túlfeszültségek,

o

a hálózati frekvencia változása,

o

egyenáramú összetevő,

o

hálózati jeltovábbítás.

3.2.1.1. Zavarfajták
Közbenső harmonikusok
A közbenső harmonikusok a feszültség-jelalak alapharmonikusának (50 Hz) nem egész számú többszöröseit
képező rendszámú harmonikusai, amelyek forrásai általában a következők:
o

Kapcsoló üzemű tápegységek a hálózati frekvenciától független üzemi frekvenciájuk és annak
felharmonikusai miatt.

o

Változtatható fordulatszámú hajtásrendszerek a motor felé haladó változó frekvenciájú feszültségnek a
hálózat felé fennálló csatolása miatt.

o

Impulzusszélesség-modulációt
frekvenciái [122].

(ISZM)

alkalmazó
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teljesítményelektronikai

rendszerek

változó

o

Ciklokonverterek a motor felé haladó változó frekvenciájú feszültség miatt.

o

Indukciós motorok álló- és forgórész-hornyai miatti szabálytalan mágnesező áram alakulhat ki a vas
telítésével összefüggésben. A motor szokásos fordulatszámán ez közbenső harmonikusok megjelenését
okozza a hálózati frekvencia 10-szerese és 40-szerese közötti frekvenciákon, de az indítás során
egészen a végértékig terjedő teljes frekvenciatartományon haladhatnak át.

o

Kommutátoros villamos gépek.

o

Továbbá a villamos vontatás, az ívkemencék, az ívhegesztő berendezések és számítógépek.

A közbenső harmonikusok káros hatásai például:
o

járulékos veszteség a táphálózaton,

o

a villamosenergia-minőség romlása a táphálózaton,

o

feszültségtorzítás a táphálózaton,

o

zavarok a fénycsövek működésében,

o

zavarok az elektronikus berendezések működésében,

o

a hálózati feszültség nulla-átmenetének eltolódása, megsokszorozódása,

o

rezonancia kockázata,

o

hangfrekvenciás vezérlőjelek vevői működésének zavarása,

o

akusztikus zaj.

A közbenső harmonikusok szintjének csökkentésére is a tápegységek bemenetén telepített szűrők alkalmazása
célszerű. Egyszerű passzív szűrők csak a nagyobb frekvenciájú harmonikusokat küszöbölik ki. Nagy
teljesítményű tápegységek új irányzata a javított teljesítménytényezőjű bemenet, amely esetében a tápegység
ohmos fogyasztóként viselkedik a feszültséggel fázisban levő szinuszos árammal.
Feszültségingadozás és villogás (flicker)
A feszültségingadozás során a tápfeszültség értéke legfeljebb 20% mértékben tér el a névlegestől. Ha
időtartama nem haladja meg a t = 600 ms értéket, akkor tranziens, ha hosszabb idejű, akkor tartós
feszültségingadozásról van szó.
A feszültségváltozások egyes fajtái változást okoznak a világítóberendezések fényáramában, amit villogásnak,
angol kifejezéssel flicker-nek neveznek. A flicker súlyosságát a rövid és hosszú távú súlyossági jelzőszám adja
meg: Pst, Plt (st - short time, lt - long time).
A hosszú idejű villogási szint megállapítása két óra alatt 12 egymás utáni rövid idejű villogási szint felvételével a

Plt  3

1 12 3
  Psti .
12 i1

összefüggéssel történik Psti (i = 1, 2, ... 12) értékekkel.
A feszültségingadozás és villogás forrásai általában a következők:
o

a terhelések ingadozásai és ciklikus ingadozásai,

o

transzformátorok fokozatváltásai,

o

a hálózaton végzett kapcsolási és szabályozási műveletek,

o

megszakítók, mágneskapcsolók, relék kapcsolásai,

o

zárlatok.
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A feszültségingadozás káros hatásai például [14]:
o

aszinkronmotorok túlterhelése vagy közel indítási nagyságú áramfelvétele a feszültség 95 % alatti
értékei esetén bekövetkező fordulatszám-csökkenés miatt,

o

motorok hővédelmének működése a túlterhelése miatt,

o

relék elejtése ha a feszültség értéke kisebb az állandósult állapotbeli tartófeszültségnél,

o

folyamatok hibás leállása a megszakítók vagy áramirányító feszültségcsökkenés-védelme miatt,

o

fémhalogén (pl. nátriumlámpák) és LED lámpák kialvása és azonnali újragyulladásának elmaradása a
meleg állapothoz tartozó nagy gyújtófeszültség miatt,

o

zavarok az elektronikus berendezések működésében,

o

vezérlési és szabályozási hibák,

o

téves alaphelyzetbe állítási (RESET) parancsok,

o

adatvesztés az adatfeldolgozó és folyamatszabályozó rendszerekben,

o

zavarok az információtechnológiai (IT) rendszerek működésében,

o

migrén, a koncentráció és a teljesítőképesség csökkenése a villogás hatására.

A feszültségingadozás és villogás mértéke a hálózat mögöttes impedanciájától és a fogyasztói vezetékhálózat
impedanciájától függ egy adott ponton, ezért ezen impedanciák értékével befolyásolható. Az energiaellátási utak
szétválasztása is megoldást jelenthet.
On-line rendszerű szünetmentes áramforrások (UPS – Uninterruptible Power Source) alkalmazása orvosolja a
feszültségingadozások egy részének problémáját. Kisebb teljesítményű fogyasztók esetén a simító
kondenzátorok is elegendő védelmet nyújthatnak. Egyes esetben stabilizátorok alkalmazása célszerű.
Feszültségletörések, rövid idejű feszültség-kimaradások
A feszültségletörés a tápfeszültség effektív értékének a névleges érték 10 %-nál nagyobb mértékű (U/Un), rövid
idejű lecsökkenése [11]. Feszültségletörés során a feszültség nem szűnik meg teljesen, azaz nem csökken nulla
értékre. A feszültségletörés időtartama t = 10 - 600 ms.
Ha a feszültség teljesen megszűnik, akkor feszültség-kimaradásról van szó. A két jelenség sokszor
összefüggésben áll egymással. A hálózat bizonyos zárlatai feszültségletörést hoznak létre és az erre reagáló
védelmi automatikák gyors és lassú visszakapcsolási ciklusának holtideje miatt néhány másodperces, illetve akár
1 percet meghaladó feszültség-kimaradást okoznak.
A feszültségletörések és rövid idejű feszültség-kimaradások okozói a következők lehetnek:
o

nagy terhelések kapcsolásai,

o

nagy indukciós motorok indításai,

o

kapcsolások a hálózaton,

o

zárlatok, pl. múló földzárlatok a középfeszültségű hálózaton,

o

laza vezetékkötések, rossz csatlakozások.

A feszültségletörések és rövid idejű feszültség-kimaradások káros hatásai például:
o

a változatható fordulatszámú, villamos hajtások fordulatszámának csökkenése a nem folyamatos
tápellátás miatt,

o

aszinkronmotorok közel indítási nagyságú áramfelvétele a feszültség 95 % alatti értékei esetén
bekövetkező fordulatszám-csökkenés miatt,

o

relék elejtése ha a feszültség értéke kisebb az állandósult állapotbeli tartófeszültségnél,

o

folyamatok hibás leállása a megszakítók vagy áramirányító feszültségcsökkenés-védelme miatt,

o

fémhalogén (pl. nátriumlámpák) és LED lámpák kialvása és azonnali újragyulladásának elmaradása a
meleg állapothoz tartozó nagy gyújtófeszültség miatt [48],

o

zavarok az elektronikus berendezések működésében,
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o

vezérlési és szabályozási hibák,

o

téves alaphelyzetbe állítási (RESET) parancsok,

o

adatvesztés az adatfeldolgozó és folyamatszabályozó rendszerekben,

o

zavarok az információtechnológiai (IT) rendszerek működésében.

A feszültségletörések mértéke kis hálózati impedanciával és nagy terhelés oldali impedanciával csökkenthető.
Ha ez nem valósítható meg az adott, „gyenge” hálózat miatt, akkor a feszültségletörések és rövid idejű
feszültség-kimaradások célszerűn az on-line rendszerű szünetmentes áramforrások telepítésével
kiküszöbölhetők.
Elektronikus berendezések tápegységeiben a simító kondenzátort nagy kapacitásúra választva az maga is képes
rövid idejű feszültségletöréseket áthidalni a berendezés működésének zavara nélkül. A gyártók azonban
legtöbbször nem ezen szempont szerint méretezik a kondenzátort, hanem azt a lehető legkisebb kapacitásértékűre választják.
Az ideális megoldást a feszültségletörésekre érzéketlen fogyasztók képeznék. Ahol arra szükség van, ott a piacon
beszerezhető, növelt áthidalási idejű fogyasztókat kell előnyben részesíteni, amelyek kissé drágábbak a
közönségeseknél.
Nagyteljesítményű aszinkron motorok indításakor célszerű lágyindítót vagy frekvenciaváltót alkalmazni, amivel
jelentősen csökkenthető a hálózatot terhelő indítási túláram értéke. A feszültségletörés kompenzálható például
mechanikus vagy dinamikus feszültség-stabilizátorokkal. Utóbbiak tartalmaznak energiatároló elemeket,
akkumulátort, kondenzátort vagy lendkereket.
Vész-üzemi berendezések, példádul tűzoltó sprinkler szivattyúk, nyomásfokozók, tűzi-vízátemelők, stb. esetében
független vész-áramforrás alkalmazása kötelező!
Helytelenül méretezett tápvezeték esetén a felvonó hajtások – az egy- és kétsebességes berendezések is –
okozhatnak rövid idejű feszültségletörést illetve flickert.
Feszültségtorzítás
A szabályozott felvonó hajtások egyik jellemző zavarkibocsátása.
Az 50 Hz fölötti, 9 kHz-ig terjedő frekvenciatartományban 200 Hz szélességű frekvenciasávok kerülnek
figyelembe vételre

Ub 

1
U1

F 100Hz

1
2
 UHzf dt .
200 Hz F 100

(58)

A feszültségtorzítás okozói:
o

elektronikus tápegységek,

o

sugárzott zavarok vezetett csatolása.

A feszültségtorzítás káros hatásai:
o

a villamosenergia-minőség romlása a táphálózaton.

A feszültségtorzítás káros hatásai megfelelő szűrőegységek telepítésével csökkenthető.
Feszültségaszimmetria
A háromfázisú táphálózat akkor szimmetrikus, ha csak alapharmonikus, pozitív sorrendű összetevőt tartalmaz. A
feszültségaszimmetriát általában a negatív sorrendű összetevő és a pozitív arányában fejezik ki. A
feszültségaszimmetria számításának módja a következő

feszültségaszimmetria
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Az effektív értéket ebben az esetben - az indítási áramok által okozott feszültségletörésekhez hasonlóan félhullámonként kell képezni.
A feszültségaszimmetria okozói jellemzően az egyfázisú fogyasztók és termelők, mint például a következők:
o

háztartási, irodai fogyasztók,

o

villamos vontatás,

o

ívkemencék,

o

indukciós kemencék,

o

ívhegesztő berendezések,

o

kiserőművek, amelyek egyfázisúan csatlakoznak a hálózathoz,

o

hálózathibák, zárlatok, szakadások.

A feszültségaszimmetria káros hatásai [16]:
o

a villamosenergia-minőség romlása a táphálózaton,

o

háromfázisú indukciós motorokban a negatív sorrendű áram fékezőnyomatékot fejt ki, ami melegíti a
tekercseket főleg a forgórészben termikus öregedést eredményezve,

o

háromfázisú generátorokban a negatív sorrendű áram többlet-hőt eredményez,

o

transzformátorok terhelhetősége csökken, visszaminősítést vonhat maga után,

o

vezetékek, kábelek terhelhetősége csökken,

o

zavarok a szabályozható villamos hajtásrendszerekben.

A feszültségaszimmetria csökkentésének módja elsősorban az egyfázisú fogyasztók lehető legszimmetrikusabb
elosztása a három fázisra. A kisfeszültségű fogyasztói hálózaton ez az áramhálózati vállalat feladata, de például
irodaházakban vagy oktatási létesítményekben a tervező és üzemeltető feladata.
Tranziens túlfeszültségek
Tranziens túlfeszültségek során a hálózati feszültség egyszeri eseményként vagy ciklikusan a hálózati
alapharmonikus ciklusidejének töredék idejéig meghaladja a névleges feszültség csúcsértékét (3.2.1. ábra).

U

t

3.2.1. ábra. Tranziens túlfeszültség időfüggvénye
A tranziens túlfeszültségek okozói jellemzően következők:
o

megszakítók, mágneskapcsolók, relék kapcsolásai az induktivitáson nagy meredekséggel csökkenő
áram miatt okoz túlfeszültségeket,

o

kapcsolási műveletek a hálózaton például a visszaszökő feszültség miatt okoznak túlfeszültségeket,

o

kettős földzárlatok (2Ff) középfeszültségű hálózatokon,

o

biztosítók kiolvadása kisfrekvenciás tranziens túlfeszültséget okozhat,

o

légköri eredetű túlfeszültségek, például közvetlen villámcsapás, vagy a villám másodlagos hatása révén,
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o

zárlat nagyobb feszültségű hálózattal,

o

hibaáramok levezetéséből származó túlfeszültség.

A tranziens túlfeszültségek káros hatásai:
o

zárlatok kialakulása,

o

a hálózat szigetelésének átütése, a villamosenergia-ellátás kiesése,

o

fogyasztói vezetékek, kábelek átütése,

o

zavarok az elektronikus berendezések működésében, hibás működések,

o

elektronikus berendezések maradandó károsodása, tönkre menetele,

o

zavarok a távközlési rendszerekben közvetlen érintés, a villamos hálózatok földpotenciál-emelkedése
vagy feszültségindukció miatt,

o

védelmek működése, folyamatok nem szándékos leállása,

o

tűzveszély.

A tranziens túlfeszültségek ellen elsősorban túlfeszültség-korlátozó eszközök alkalmazása jelent megoldást az
eszköznek a védett fogyasztóhoz és az elhárítandó túlfeszültséghez történő megfelelő méretezésével, szükség
esetén koordinált vagy többlépcsős túlfeszültség-védelem vagy másodlagos villámvédelem kialakításával.
Fontos a megfelelő földelés, illetve összecsatolás megvalósítása, valamint a túlfeszültség-védelmi zónák (LPZvillámvédelmi zónák) kialakítása.
Szabályozott felvonókra nem jellemző zavartípus.
A hálózati frekvencia változása és az egyenáramú összetevő
A hálózati frekvencia megváltozásának okai a következők lehetnek:
o

nagymértékű terhelésnövekedés hatására a frekvencia lecsökkenhet,

o

nagymértékű terheléscsökkenés hatására a frekvencia megnőhet,

o

erőművi blokkok kiesése lecsökkentheti a frekvenciát.

A frekvenciaváltozás káros hatásai:
o

egyes fogyasztók túlterhelődnek,

o

frekvenciaváltós és egyéb frekvenciavédelemmel ellátott tápegységek bizonyos frekvenciaváltozás vagy
a változás adott sebességének hatására kikapcsolnak.

A frekvenciaváltozások leginkább a megfelelő frekvenciavédelmek telepítésével kerülhetők el.
Az egyenáramú összetevő káros hatásainak kiküszöbölését legcélszerűbb a fogyasztóknál megoldani.
Transzformátorok kiegyenlítő tekercsei kiküszöbölik az egyenáramú összetevő átjutását a gépen. A
szimmetrikus adatátviteli módok kiküszöbölik a híradástechnikai forrású egyenáramú összetevőket.
A felvonó hajtásokra nem jellemző zavartípusok.
Hálózati jeltovábbítás
A villamosenergia-elosztó hálózatot csak az áramszolgáltató használhatja jeltovábbítási célra. A leggyakoribb
felhasználás a hangfrekvenciás vezérlőjelek alkalmazása egyes fogyasztók kapcsolására. A hangfrekvenciás
vezérlőjelek impulzussorozatokból állnak. Egy impulzus hossza 0,1 – 7 s, jellemzően 0,5 másodperc. A teljes
jelsorozat hossza 6 – 180 s, jellemzően 30 s. A hangfrekvenciás vezérlőjelek frekvenciája 110 – 3000 Hz között
van, nagysága pedig a hálózati feszültség névleges értékének 2 – 5 %-a, ritkán elérheti a 9 %-ot.

3.2.1.2. Felharmonikusok
A felharmonikus összetevők elméletével részletesebben foglalkozom, mivel a szabályozott felvonó hajtások
legjellemzőbb zavarkibocsátása.
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Felharmonikusokat az erőművi generátorok is előállítanak, amely felharonikusok azonban a fogyasztói
csatlakozási pontokon elhanyagolható szintre csökkennek. A közcélú elosztóhálózatokon megjelenő
felharmonikusok fő forrásai éppen a fogyasztók, amelyek ebből a szempontból két fő csoportra oszthatók [13]:
o

lineáris fogyasztók,

o

nemlineáris fogyasztók.

A lineáris fogyasztók a szinuszos feszültséggel arányos áramot vesznek fel, amely ezért nem tartalmaz
felharmonikusokat. Ilyen fogyasztók általában a villamos hőfejlesztő berendezések, pl. vasalók, vízmelegítők,
stb.). Lineáris fogyasztók i áramának időfüggvénye

i(t )  I m sin(t   ) ,

(60)

ahol
Im

 = 2f


az áram csúcsértéke,
körfrekvencia, a hálózati feszültség frekvenciájának 2-szerese,
fázisszög.

Nemlineáris fogyasztók árama a feszültség nem állandó értékű sokszorosa, hanem ez a szorzószám függ a
feszültségtől. Ennek következtében az áram az időnek nem szinuszos függvénye, de a feszültségével azonos
periódusidejű periodikus függvény, amely felírható egy a periódusidő által meghatározott alapharmonikus
frekvenciájú és annak többszörösét kitevő frekvenciájú szinuszos tagok összegeként

i(t )  I m sin(t   )   I km sin(kt   k ) ,

(61)

k

ahol
k
Ikm

k

a felharmonikus összetevő rendszáma, k = 2., 3., 4…,
a k-adik felharmonikus áramösszetevő csúcsértéke,
a k-adik felharmonikus áramösszetevő fázisszöge.

Ma az tapasztalható, hogy a közcélú elosztóhálózatokra csatlakozó lineáris fogyasztók száma egyre csökken és a
problémát okozó felharmonikusokat termelő, nemlineáris fogyasztók száma pedig egyre nő. Az áram értékének
és időfüggvényének időbeli változása szempontjából a nemlineáris fogyasztók a következőképpen
csoportosíthatók:
o

Időben állandó időfüggvénnyel rendelkező áramú fogyasztók – pl. telítődő vasmagot tartalmazó
fogyasztók, információtechnológiai berendezések, világítóberendezések.

o

Lassan változó időfüggvénnyel rendelkező áramú fogyasztók – pl. fényerő-szabályozós
világítóberendezések, tirisztorral szabályozott berendezések, mikrohullámú sütők, stb.

o

Gyorsan változó időfüggvénnyel rendelkező áramú fogyasztók – pl. szabályozható fordulatszámú,
villamos hajtásrendszerek, impulzusszélesség-modulált inverteres hajtások, felvonóhajtások, hegesztőberendezések, stb.

Az alapharmonikus körfrekvencia értéke az európai kontinens f = 50 Hz frekvenciájú hálózatain

1  2f  2  50  314,15 s 1 .

(62)

A k-adik harmonikus összetevő körfrekvenciája az alapharmonikus körfrekvencia k-szorosa

k  k1 ,

(63)

ahol k a harmonikus összetevő rendszáma

k

k
1
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.

(64)

Ha egy adott harmonikus összetevő rendszáma k = 2, 3, 4… és k > 1, akkor az összetevő felharmonikus, ha
k < 1, akkor szubharmonikus, továbbá, ha k  2, 3, 4…, akkor közbenső harmonikus. Utóbbi azt jelenti, hogy az
adott harmonikus rendszáma nem egész számú többszöröse az alapharmonikusnak.
A felharmonikus feszültségtorzulás keletkezése
A hálózaton a fogyasztók hatására megjelenő felharmonikus torzítás vizsgálatához a 3.2.2. ábra áramköre szolgál
modellként. A hálózat lineáris, invariáns passzív kétkapuként szerepel az áramkörben, amely primer (bemeneti)
oldalán ideális, szinuszos feszültséggenerátorral, szekunder (kimeneti) oldalán pedig a fogyasztót jelképező,
nemlineáris kétpólussal van lezárva [28], [93].

I1

I2

U1

lineáris,
invariáns,
passzív
hálózat

U2

nemlineáris,
fogyasztó

3.2.2. ábra. Lineáris hálózatra csatlakozó nemlineáris fogyasztó
A hálózat állandósult állapotra vonatkozó energiaátviteli egyenletét a k-adik rendszámra felírva a hálózatot
modellező kétkapu láncparaméteres karakterisztikus egyenleteként

U1 (k )  A11(k )
 I (k )    A (k )
 1   21

A12 (k )  U 2 (k )

,
A22 (k )  I 2 (k ) 

(65)

illetve

P(k )  A(k )  S(k ) ,

(66)

U (k )
P(k )   1  ,
 I1 (k ) 

(67)

ahol

 A (k )
A(k )   11
 A21(k )

A12 (k ) 
,
A22 (k )

U (k )
S( k )   2  .
 I 2 (k ) 

(68)

(69)

A11(k), A12(k), A21(k) és A22(k) a hálózat k-adik rendszámú láncparaméterei. Ha a hálózat egyetlen l hosszúságú
távvezeték, akkor a paraméterek [19], [93].

A11(k )  ch( (k )  l ) ,

(70)

A12 (k )  Z 0 (k )  sh( (k )  l ) ,

(71)

A21(k ) 

sh( (k )  l )
,
Z 0 (k )
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(72)

A22 (k )  ch( (k )  l ) ,
ahol

 (k )

(73)

a k-adik rendszámú terjedési együttható és

Z 0 (k ) a vezeték k-adik rendszámú komplex hullámimpedanciája.
A fentiekkel kifejezve a szekunder oldali feszültség

U 2 (k ) 

U 1 (k ) A12 (k )

I 2 (k ) .
A11(k ) A11(k )

(74)

Feltételezve, hogy a nemlineáris fogyasztó feszültsége állandósult állapotban periodikus

u2 (t )  u2 (t  2 ) ,

(75)

akkor az Fourier sorba fejthető

u2 (t ) 





U 2 (0) 
  Re Uˆ 2 (k ) e j ( k ) e jkt ,
2
k 1

(76)

ahol


1
Uˆ 2 (k )   u2 (t )e  jkt dt .



(77)



A fogyasztó periodikus árama a feszültség függvényeként felírva

i2 (t )  gu2 (t )

(78)

Fourier sorba fejthető

i2 (t ) 





I 2 (0) 
  Re Iˆ2 (k ) e jkt ,
2
k 1

(79)

ahol

I 2 (k ) 

1





 i (t )e

 jkt

2

dt .

(80)



Feltételezve továbbá, hogy a fogyasztói feszültség differenciális megváltozásaihoz tartozó differenciális
áramváltozások i2( t)-ben korlátosak u2( t) elegendően nagy tartományában, akkor

1
Iˆ2 (k ) 





 gu (t )e

 jkt

2

dt .

(81)



A fenti összefüggésbe behelyettesítve a feszültség csúcsértékkel megadott alakját





Iˆ2 (k )  f k ,n Uˆ 2 (n) ,
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(82)

ahol Û 2 (n) az n = 0 -  egész számok tartományán végzett összegzés eredménye egy adott k-adik
felharmonikusra.
A k-adik rendszámú áramösszetevő létrehozásában az U2 feszültségben meglévő minden n-edik rendszámú
összetevő részt vesz. Például egy adott nemlineáris fogyasztó 5. harmonikus áramát az

f5,0 U 2 (0)  f5,1U 2 (1)  f5, 2 U 2 (2)  ...  f5,n U 2 (n)

(83)

feszültségek hozzák létre, ha a vizsgált munkapont környezetében a rendszer lineárisnak tekinthető. Ha az U2
feszültség csak alapharmonikust tartalmazna, akkor is fellépne a k-adik rendszámú áramösszetevő a fogyasztó
nemlineáris karakterisztikája miatt. Ezek a felharmonikus áramok tehát áramgenerátoros jellegűek.
Mivel a fogyasztóra megadható egy függvénykapcsolat az alapharmonikus feszültség és áram között

I 2 (1)  g2 U 2 (1) ,

(84)

ezért





I '2 (k )  f k ,1 g 21I 2 (1) ,

(85)

tehát a felharmonikus áram az alapharmonikus áram függvénye. A vizsgált rendszer hatásvázlatát a 3.2.3. ábra
mutatja.

U1(1) +

I2(k)

U2(n)

I2(k) = fk,n[U2(n)]

K

I 2 ( k)

I2(k)ZK(k)

ZK(k)

3.2.3. ábra. A k-adik harmonikus feszültségtorzulás létrejöttének hatásvázlata
A hálózat teljes feszültségtorzulása a szuperpozíció elvének alkalmazásával a különböző rendszámú
feszültségtorzulások eredőjeként nyerhető. A hálózat k-adik harmonikus feszültségtorzulása az I2(k) k-adik
harmonikus áramösszetevő és a hálózat ZK(k) k-adik rendszámú felharmonikus mérésponti impedanciájának
szorzata

U K (k )  I 2 (k ) Z K (k ) .

(86)

A terhelés árama Norton helyettesítő generátorokkal rendszámonként vehető figyelembe (3.2.4. ábra)

I2(k)

IG(k)

Zb(k)

I2(k)ZK(k)

ZK(k)

3.2.4. ábra. A k-adik harmonikus fogyasztói áram Norton helyettesítő kapcsolása
A 3.2.4. ábrán a k-adik rendszámú áramgenerátor belső impedanciája

Zb ( k )  f k' Z K ( k ), I 2 ( k )
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(87)
Mivel

Zb (k )  Z K (k ) , ezért Zb (k )   figyelembe vétele elfogadható közelítés. Általános esetben a

felharmonikus áramok aszimmetrikusak, azaz rendszámonként lehetnek pozitív, negatív és zérus sorrendűek,
ugyanilyen sorrendű feszültségeséseket létrehozva. A

1 1
T  1 a 2
1 a

1
a 
a 2 

(88)

transzformációs mátrix segítéségével a felharmonikus fázisfeszültségek rendszámonként előállíthatók.
A feszültségtorzulás meghatározásához tehát ismerni kell a különböző sorrendű és rendszámú felharmonikus
áramokat valamint a hálózat pozitív, negatív és zérus sorrendű felharmonikus impedanciáit.
A felharmonikus mérésponti és transzfer impedancia meghatározása
A felharmonikus mérésponti impedancia meghatározható számítással és méréssel. A felharmonikus mérésponti
impedanciát befolyásoló tényezők:
o

a hálózat kapcsolási állapota,

o

terhelések,

o

frekvencia.

A harmonikus mérésponti impedancia definíciójának alapjául szolgáló hálózat a 3.2.5. ábrán látható. Az ábrán
H-val jelzett elem tartalmazza a hálózatot és a passzív, lineáris fogyasztókat. A feszültséggenerátorok a
szinkrongenerátorokat és motoros fogyasztókat modellezik, az áramgenerátorok pedig a nemlineáris
fogyasztókat.

H
i

Passzív,
lineáris
hálózat

j

referencia
3.2.5. ábra. A harmonikus mérésponti impedancia definíciója
A 3.2.6. ábrán látható dezaktivizált hálózat j jelű csomópontjába injektálva az Ij(k) k-adik rendszámú
felharmonikus áramot kapható meg a j pont k-adik rendszámra mutatott mérésponti impedanciája.

Z jj (k ) 

U j (k )
I j (k )
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.

(89)

H
i

Ij (k)

Passzív,
lineáris
hálózat

Ui j (k)

j
Uj (k)

3.2.6. ábra. A dezaktivizált hálózat
A Zij transzfer impedancia, amely a j jelű csomópontjába injektált egységnyi áram esetén számértékre
megegyezik az i csomópontban ezen áram hatására fellépő feszültséggel

Z ij (k ) 

U ij (k )

.

(90)

Zij (k )  Z ji (k ) .

(91)

I j (k )

Passzív hálózat estén a hálózat reciprok, ezért

A legtöbb nemlineáris fogyasztó felharmonikus árama szimmetrikus. A legtöbb szimmetrikus, nemlineáris, ipari
fogyasztó (pl. villamos vontatás, ívkemence) primer kapcsolása olyan kialakítású, hogy zérus sorrendű áramok
ne kerülhessenek a hálózatba. A hálózat pozitív és negatív sorrendű felharmonikus mérésponti és transzfer
impedanciája gyakorlatilag megegyezik egymással. A negatív és zérus sorrendű viszonyokat ezért csak a
kisfeszültségű hálózaton kell vizsgálni.
A felharmonikusok számításához szükséges adatok:
o

a transzformátor névleges teljesítménye,

o

a transzformátor szekunder feszültsége,

o

a transzformátor rövidzárási feszültsége,

o

hálózati frekvencia,

o

a transzformátorra kapcsolt VLT frekvenciaváltók típusa, mennyisége,

o

ugyanazon transzformátorra kapcsolt egyéb, lineáris terhelések teljesítménye,

o

a lineáris terhelések cos értéke,

o

meddőkompenzálás teljesítménye és a kapcsolható lépcsők teljesítménye,

o

a frekvenciaváltó tápkábelének hossza, keresztmetszete, vezető anyaga.

Zavarok az idő- és a frekvenciatartományban
A Fourier-analízis segítségével minden nem szinuszos, periodikus feszültség vagy áram felbontható több,
különböző frekvenciájú szinuszos mennyiségre és egy egyenáramú összetevőre. A szinuszos összetevők egy
sorozatot alkotnak, amelynek legkisebb frekvenciájú tagja az alapharmonikus, a többi tag frekvenciája pedig az
alapfrekvencia egész számú többszöröse, amelyek a harmonikus frekvenciák [53]. A periodikus és a tranziens
zavarok egyaránt megjeleníthetők az időtartományban és a frekvenciatartományban.
A különböző frekvenciájú szinuszos (és koszinuszos) mennyiségek és az egyenáramú összetevő sorozata a
Fourier-sor. A jel frekvenciatartománybeli ábrázolása a spektrum.

52

A 3.2.7. a. ábrán két, szinuszos összetevőből álló, periodikus feszültséghullám időfüggvénye látható, a
3.2.7. b. ábrán pedig annak spektruma. Az 1 körfrekvencia a feszültséghullám alapharmonikusa és az annak
háromszorosát kitevő 3 pedig a jel úgynevezett harmadik felharmonikusa. A hármas szám a felharmonikus
rendszáma.

3.2.7. ábra. Periodikusan váltakozó feszültség és harmonikus összetevőinek ábrázolása
a) az időtartományban és b) a frekvenciatartományban
Az előbbi két példa vonalas spektrumú jelalakokat adott meg, de léteznek folytonos spektrumú jelek is. A
vonalas spektrum legkisebb frekvenciájú tagja az alapharmonikus. Ezeket a viszonylag szűk
frekvenciatartományú jeleket keskeny sávú zavaroknak nevezik, míg a nagyságrendeken átívelő zavarok a széles
sávú zavarok.
A Fourier-transzformációt tetszőleges - periodikus vagy nem periodikus - függvényre lehet alkalmazni. A
transzformáció eredménye olyan spektrum a frekvenciatartományban, amely nem periodikus függvény esetén
folytonos, és nem tartalmaz alapharmonikus összetevőt. A periodikus jelek ábrázolásához az Fourier-sor, a
tranziensek számára a Fourier-integrál vehető igénybe.
A diszkrét Fourier-transzformáció (DFT) a Fourier-transzformáció gyakorlati alkalmazása, amikor a jelet
korlátozott ideig (adott szélességű ablakban) vizsgáljuk a tényleges jelből vett korlátozott számú (M) mintát
felhasználva.
A gyors Fourier-transzformáció (FFT - Fast Fourier Transformation) olyan algoritmus, amellyel lecsökkenthető
a számítási idő. Ehhez a 2 egész számú hatványával megegyező számú mintára (M) van szükség (M = 2i). Ez azt
jelenti, hogy a szükséges mintavételezési frekvencia az alapfrekvencia a 2 rögzített, egész számú hatványának
többszöröse legyen.
A modern digitális jelfeldolgozó eszközök ma már képesek a bonyolultabb DFT elvégzésére a rögzített
frekvenciájú FFT-nél gazdaságosabban. Ahhoz, hogy egy periodikusnak tekintett függvényen elvégzett DFT
eredménye megegyezzen a Fourier-analízis eredményével, az f1 alapharmonikus frekvenciának az alapfrekvencia
egész számú többszörösének kell lennie, azaz a mintavételezési frekvencia pontosan az alapfrekvencia egész
számú többszöröse legyen. Lényeges a szinkronizált mintavételezés, mert annak hiánya meghamisíthatja a
spektrumot [18].
Ha a periodikus jel végtelen sok frekvenciájú összetevőből áll, akkor az megadható végtelen sok szinuszos és
koszinuszos tag összegeként; ez az összeg a Fourier-sor


u(t )  U 0    An cos n 1t  Bn sin n 1t  ,

(92)

n 1

ahol
T

2
An   u(t )cos(n 1t )dt
T0

(93)

az egyes koszinuszos tagok amplitudója,
T

Bn 

2
u(t )sin(n 1t )dt
T 0

a szinuszos tagok amplitudója és
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(94)

T

1
U 0   u(t )dt
T0

(95)

az aritmetikai középérték, vagyis az egyenáramú összetevő.
A fenti összefüggés a normál alak, amely mellett létezik még az amplitudó-fázis alak, amely csak koszinuszos
tagokat tartalmaz


u(t )  U 0   U n cos(n 1t   n ) ,

(96)

n 1

ahol

Un 

An2  Bn2

(97)

Bn
An

(98)

a tagok amplitudója és

 n   arctan
a tagok fázisszöge.

Folytonos spektrummal rendelkezik például a négyszögjel, amelynek időfüggvényében látható függőleges és
vízszintes szakaszai csak az összes frekvenciájú szinuszos jel segítségével állíthatók elő (3.2.8. ábra).

3.2.8. ábra. Négyszögjel ábrázolása a) az időtartományban és b) a frekvenciatartományban
A 3.2.7. ábrán vonalas spektrumú jel látható, mivel csupán néhány, diszkrét frekvencia szerepel a jelben.
A Fourier-sor felírható komplex alakban is


u( t )  U 0   C n e

jn 1t





 C0   (C  n e jn 1t  C  n e jn 1t ) ,

(99)

n 1

ahol

C n (n 1 ) 

T

1
u(t )e  jn 1t dt  C n e j n  C n e j n

T0
C0 = U0 és

U n  C n  C n .
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n = 0, 1, 2 ...

(100)

(101)

3.2.1.3. Felharmonikusok forrásai
A felharmonikusok forrásai a következők:
o

egyenirányítók,

o

egyenáramú-köri kondenzátorok,

o

kapcsoló üzemű tápegységek,

o

változtatható fordulatszámú hajtásrendszerek,

o

impulzusszélesség-modulációt (ISZM) alkalmazó teljesítményelektronikai rendszerek,

o

ciklokonverterek,

o

indukciós motorok,

o

számítógép-monitorok,

o

számítógép-processzorok,

o

személyi számítógépek videokimenete.

Kapcsolóüzemű tápegységek
A legtöbb elektronikus berendezés egyenáramú táplálást igényel, ami miatt ezekben a váltakozóáramú, hálózati
feszültség egyenirányítása történik. Erre a célra ma a legtöbb berendezésbe kapcsolóüzemű tápegységeket
építenek be.
A kapcsolóüzemű tápegységek a váltakozóáramú rendszerből nem lineárisan nyerik ki az energiát, amellyel
számos felharmonikust idéznek elő a hálózaton. Ezek a tápegységek a hálózatból impulzusszerűen veszik fel az
áramot nagy értékű harmadik, ötödik és hetedik rendszámú felharmonikussal. A harmonikus áramok a hálózat
impedanciáin feszültséget idéznek elő, amely felharmonikus feszültségként megjelenik a fogyasztók kapcsain.
A kapcsolóüzemű tápegységekre jellemző, hogy főleg a feszültséghullám csúcsértéke közelében vesznek fel
áramot, aminek hatására a feszültség-szinuszhullám teteje ellaposodik. Ezt a jelenséget mutatja be a 3.2.9. ábra.
A jelenséget angolul flat-top distortion-nak (lapostető-torzításnak) nevezik.

3.2.9. ábra. Harmonikus torzítás eredményeként módosult hálózati feszültséghullám
A 3.2.9. ábra feszültséglakja hálózati analizátorral ténylegesen mért esetet mutat. A lapostető-torzítás
mindhárom fázisban egyformán jelentkezik [50].
Változtatható fordulatszámú hajtások
A frekvencia-átalakító berendezések a kimenetükön megjelenő, 50 Hz-től eltérő frekvenciájú áramok forrásainak
tekinthetők a hálózat felől nézve. A változtatható fordulatszámú hajtások háromfázisú, hatütemű hídkapcsolásai
főleg 5. és 7. rendszámú felharmonikusokat okoznak, ami például 12 ütemű kapcsolással csökkenthető. Ekkor
párhuzamosan vagy sorba kötnek egymással két azonos teljesítményű, hatütemű hidat, amelyek egymástól 30
fokkal eltolt csillag, illetve delta kapcsolású tekercsről táplálnak.
A hálózati oldalukon impulzusszélesség-modulációval (PWM - Pulse Width Modulation) működő átalakítókkal
rendelkező, inverteres feszültségforrások a moduláció frekvenciájával megegyező frekvenciájú harmonikusok
termelnek, amelyek nincsenek szinkronban a hálózati frekvenciával [111], [122], [123].
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Fénycsövek és más fényforrások elektronikus előtétei
A fénycsöves vagy higanygőz, illetve nátriumlámpás lámpatestekbe beépített, elektronikus előtétek egyenletesen
csökkenő amplitudóval állítják elő a páratlan sorszámú felharmonikusokat.
3.2.1.4. Felharmonikusok káros hatásai
A felharmonikusok nagyszámú káros hatással rendelkeznek a különböző hálózati elemekben. Az egyes elemeken
fellépő káros hatások az alábbiakban szerepelnek.
Elosztóhálózatok
o

Veszteségek megnövekedése a hálózat soros elemein,

o

a felharmonikusok a nulla- és védővezetőn is terjednek,

o

a negatív sorrendű jellegű harmonikusok a transzformátoron átjutva terhelik a hálózatot,

o

téves védelmi működések,

o

a hálózat impedanciájának megváltozása a nagyobb frekvenciájú áramösszetevők miatt,

o

a csillagpont-földelési ellenállás értékének megváltozása a nagyobb frekvenciájú áramösszetevők miatt,

o

nullapontfeszültség eltolódása,

o

rezonancia a hálózaton,

o

vasveszteségek megnövekedése a nagyobb frekvenciájú összetevők miatt.

o

szigetelések melegedése és öregedése a nagyfrekvencián fellépő elektrosztatikus hevítő hatás miatt.

Transzformátorok
A harmonikus összetevők a transzformátorokban többletveszteséget okoznak, aminek okai az alábbiak:
o

Közel maximális terhelés esetén a többletveszteség túlmelegedést, helyi melegpontokat (hot spot) okoz
a tekercselésben, ami a gép idő előtti meghibásodását okozhatja.

o

A berendezéseket ma egyre inkább a terhelhetőség határára méretezik, a harmonikus torzítás pedig
egyre növekszik a hálózaton, ezért ezzel a jelenséggel egyre inkább számolni kell.

o

A transzformátorok vesztesége a kétszeresét is elérheti, és azon belül a frekvencia négyzetével arányos
örvényáram-veszteség kilencszeresére is növekedhet, ami miatt a transzformátorok visszaminősítése
válhat szükségessé.

o

Vasveszteségek megnövekedése a nagyobb frekvenciájú összetevők miatt.

A közép/kisfeszültségű transzformátorok delta/földelt csillag kapcsolásúak (D/yn). A zérus sorrendű harmadik
harmonikus a kisfeszültségű oldalról gerjeszti a transzformátort és a középfeszültségű delta tekercsben ki tud
alakulni a zérus sorrendű ellengerjesztés, így a középfeszültségű tekercs mintegy rövidzárt alkot a szimmetrikus,
tehát zérus sorrendű 3 harmonikusra. A transzformátor kisfeszültségű oldalán a csillagponton keresztül a
nullavezető a fázisáram harmadik harmonikus tartalmának háromszorosát vezeti [14].
Forgógépek
o

A transzformátorokhoz hasonlóan a harmonikusok a forgógépekben is többletveszteséget okoznak
hasonló okok miatt.

o

Az 5. harmonikus negatív, a 7. harmonikus pozitív sorrendű forgómezeje lüktető nyomatékot is előidéz,
aminek eredménye a forgógépek visszaminősítése lehet.

o

Egyes harmonikusok csapágyáramokat is okoznak a csapágy felesleges melegedését előidézve.

Vezetékek
A harmonikusok a vezetékekben is többletveszteséget és feszültségesést okoznak a következő okok miatt:
o

Az 50 Hz esetén még szinte elhanyagolható mértékű szkinhatás a frekvenciával együtt növekszik.
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o

A frekvenciával arányos reaktancia a feszültségesést is növeli, ami feszültségtorzuláshoz vezethet.

o

A harmonikus áramösszetevők a hosszú tápvezetékeken további feszültségesést okoznak, ami a vezeték
túlméretezésével kerülhető el.

o

A hárommal osztható rendszámú harmonikus áramok zérus sorrendű jellegük miatt a nullavezetőben
összegződnek. Régebben a nullavezetőt fele akkora keresztmetszetűre választották, mint a
fázisvezetőket, ami ilyen harmonikus terhelés esetén már a névleges érték alatt üzemelő áramkör esetén
is a nullavezető túlterhelését eredményezheti.

Mérő, vezérlő és védelmi berendezések
o

Nagy mértékű felharmonikus-torzítás esetén a váltakozó áramban több nulla-átmenet is lehet, ami
zavarhatja a mérő és vezérlő berendezések működését, szinkronizációs hibát okozhat.

o

Bizonyos frekvenciájú felharmonikus esetén a tápláló hálózat induktív és a fázisjavító berendezés
kapacitív reaktanciája rezonanciába kerülhet, ami a feszültség, illetve áram megnövekedését okozhatja.

o

Fázisjavító automatikák helytelen működése téves kapacitív áram érzékelése miatt.

o

Mérőelemek hibásan mérik a terhelést és a beállítás helytelen lesz.

o

Tirisztorok, triakok, IGBT-k tervezettnél nagyobb áram-csúcsértéke a felharmonikus torzítás miatt.

o

AC típusú áramvédő kapcsolók elektronika okozta előmágnesezés miatti „vaksága”.

o

Hibás fogyasztásmérés. Felharmonikusokkal terhelt feszültség esetén nem csak az alapharmonikus
feszültség és az alapharmonikus áram hoz létre hatásos teljesítményt, hanem a többi, azonos rendszámú
feszültség és áram is.

Információtechnológiai (IT) berendezések
o

Jelalak-torzulás,

o

adatvesztés,

o

átviteli vonalak zavarása.

Multimédia
o

Audio, video rendszerek gerjedése,

o

Intrasystem hibák pl. színházakban a scenetikai és audio rendszerek nulla-vezetőben haladó
felharmonikus áramok miatt.

Kondenzátorok
o

Kondenzátorok, például a fázisjavító kondenzátorok adott harmonikuson rezonanciába kerülhetnek az
áramkör induktivitásával, ami akkorra túlfeszültséget eredményezhet, amely akár tönkre is teheti a
kondenzátort.

o

Aktív harmonikus szűrő- és a fojtózás nélküli, standard kivitelű fázisjavító berendezés egy áramköri
rendszeren belüli alkalmazása nem javasolt, gerjedés veszélyét rejti.

o

A dielektrikum nagyobb mértékű melegedése a nagyobb frekvenciájú összetevők miatt.

Elképzelhető, hogy a jövőben az áramszolgáltatók bevezetik a harmonikus tarifát, mivel a harmonikusok
jelenléte csökkenti a villamosenergia-rendszer kihasználhatóságát.
3.2.1.5. A felharmonikusokkal kapcsolatos fogalmak
A felharmonikusok megengedett értékét EMC szempontból az MSZ EN 6100-2-2 rögzíti [64]. A szabvány által
definiált mennyiségek a következők:
Teljes torzítási tartalom (TDC = Total Distortion Content):

TDC  Q 2  Q12 ,
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(102)

amely a váltakozó mennyiségből az alapharmonikus összetevő kivonása után maradó mennyiség. Q1 az
alapharmonikus áram vagy feszültség összetevő effektív értéke, Q pedig a teljes effektív érték.
Teljes torzítási arány (TDR = Total Distortion Ratio):

TDR 

Q 2  Q12
TDC
,

Q1
Q1

(103)

a váltakozó mennyiség teljes torzítási tartalmának és az alapharmonikus összetevő effektív értékének aránya.
Eredő harmonikus áram (THC = Total Harmonic Current):
40

I

THC 

n2

2
n

(104)

,

Részleges páratlan harmonikus áram (POHC - Partial Odd Harmonic Current):
39

I

POHC 

n21, 23

2
n

.

(105)

Az MSZ EN 61000-2-2 a felharmonikusok együttes hatását többek között a teljes torzítási tényező (THD - Total
Harmonic Distortion) segítségével adja meg:
2

Q 
THD    h  ,
h2  Q1 
h H

(106)

amely az összes harmonikus összetevőből képzett összeg effektív értékének és az alapharmonikus összetevő
effektív értékének hányadosa; Q lehet áram vagy feszültség.
Villamos gépekben például a vasveszteség a frekvencia négyzetével arányos, ezért a szabvány definiálja a
súlyozott harmonikus torzítási tényezőt is:

D

N

n
n 2

ahol

un 

2

 un2

(107)

Un
, n a rendszám és N a gyakorlatban 40. A súlyozott harmonikus torzítási tényező összeférhetőségi
U1

szintje D = 0,08.
Az összeférhetőségi szint a legrosszabb (worst case), kapacitásokra vonatkozó esetre:
IC = 1,3 ICn esetén: DW  0,7 Un-re és DW  0,4 1,1Un-re.
2

2

A szabvány a harmonikusok 150 %-os ingadozását engedi meg, feltéve, hogy az átlagérték nem haladja meg a
megengedettet. A 21-től 39-ig terjedő páratlan harmonikusokra külön adat vonatkozik, amelyek együttes effektív
értékére vonatkozik a határérték.
A szabvány négy osztályt - A, B, C és D tartalmaz. Mindegyik osztályhoz külön áramértékeket rendel. Olyan
eseteket is említ, amikor nincsenek mindegyik osztályhoz határok rendelve, de bizonyos irányítási technikákat
tilt, amelyek minden berendezésre vonatkoznak.
A osztály:

szimmetrikus háromfázisú berendezések, háztartási készülékek, ha nem tartoznak a D osztályba,
nem hordozható szerszámok, izzólámpák fényerő-szabályozói, audioberendezések és a többi
csoportba nem sorolt egyéb berendezések,

B osztály:

hordozható szerszámok, nem professzionális ívhegesztő gépek,

C osztály:

világítási berendezések,

D osztály:

600 W alatti teljesítményű személyi számítógépek és számítógép-monitorok, televíziókészülékek.
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3.2.1.6. Felharmonikusok mérése
Vezetett zavarok szintjének mérésekor a szabványok legalább egyhetes időtartamú, 10 perces átlagolású mérést
írnak elő. Ezt követően állapítható meg, hogy az adott fogyasztó meg nem engedett mértékű zavarkibocsátó-e.
Az MSZ EN 61000-4-7 szabvány [65] a harmonikus áramok mérését végző vizsgálóberendezésekre vonatkozó
követelményeket adja meg. A szabvány új változata alapvetően digitális jelfeldolgozáson alapuló méréseket vesz
figyelembe. A mérés lényege a diszkrét Fourier transzformáció, amely az időtartományból származó minták
sorozatából számítja ki a hullámalak frekvenciaspektrumát azzal a feltételezéssel, hogy a hullámalak állandóan
ismétlődik. Ha ez nem fedi a valóságot, akkor a mérés ingadozó harmonikusokat is figyelembe vesz, ami növeli
a mérés összetettségét.
A transzformáció az ablakhosszúságnak (window length) megfelelő ideig mintavételezi a hálózati frekvenciát. A
szabvány 200 ms-os ablakhosszúságot ír elő. A mintavételezésnek meg kell felelnie a jól ismert Nyquist
kritériumnak, amely ciklusonként 80 mintavételezési pontot ír elő. A méréskor az eredő harmonikus áram (THC)
maximumát adó üzemállapotot kell beállítani [117], [118].
A szabvány kihagyás nélküli, folyamatos mérést ír elő, ami igen nagy terhet ró a processzorra. A szabvány
jelenlegi változata a közbenső harmonikusokkal is foglalkozik. A mérés 10 közbenső pontot is meghatároz a
harmonikusok között 10 ciklus mérésekor és a közbenső harmonikusokkal kapott eredményeket fél amplitudóval
hozzá kell adni valamelyik harmonikus szomszéd értékéhez. A 3.2.10. ábra az MSZ EN 6100-4-7: 2002
szabvány alkalmazásának folyamatábráját mutatja.
START
Az osztály
meghatározása.
Tiltott
technika?

i

Professzionális
berendezés?
i

n
i

n

Kivétel?
C. melléklet
v. 7. fejezet
n
Vizsgálati feltételek
a C2 v. további
szakaszok szerint?

i

n
Ezeket a feltételeket
kell alkalmazni!

A 6.2.1 általános feltételeit kell alkalmazni!

i

Határértékeket kielégíti?
n
Professzionális
berendezés?
n

i

Ld. 4. fejezet.

NEM FELEL
MEG

MEGFELEL

STOP

3.2.10. ábra. Az MSZ EN 6100-4-7: 2002 szabvány alkalmazásának folyamatábrája [65]
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3.2.1.7. A kisfrekvenciás, vezetett, hálózati zavarokkal kapcsolatos szabványok
A Magyarországon érvényes, szabványos, villamos feszültségeket az MSZ 1 szabvány [59] határozza meg. A
közcélú elosztó-hálózatok névleges feszültséggel rendelkeznek, amely egyúttal az adott hálózat megnevezésére
is szolgál.
A hálózat névleges feszültsége az a feszültség, amellyel a hálózatot megjelölik és amelyre az egyes üzemi
jellemzők vonatkoznak.
Az egyes feszültségtartományok megnevezése a következő:
o

Kisfeszültség – névleges értéke maximum 1 kV AC vagy 1,5 kV DC;

o

Középfeszültség – névleges értéke nagyobb, mint 1 kV AC és legfeljebb 35 kV;

o

Nagyfeszültség – névleges értéke nagyobb, mint 35 kV.

A felvonó hajtások tápláló feszültségei a kisfeszültségű tartományba tartoznak.
Az MSZ EN 50160: 2011 szabvány [60] a kis-, közép- és nagyfeszültségű, közcélú elosztóhálózat
feszültségjellemzőit határozza meg a hálózatra csatlakozó felhasználó tápkapcsain normál üzemi körülmények
között. A szabvány előírásai nem vonatkoznak hiba, karbantartás, építés és szerelés alatti tápellátásra.
Az ebben a szabványban megadott feszültségjellemzők nem használhatók EMC szintekként vagy a közcélú
elosztóhálózaton vezetett zavarok fogyasztói kibocsátási határértékeiként, hanem villamos szerkezetek
termékszabványaiba és a létesítési szabványokban levő követelmények meghatározására szolgálnak.
A következőkben a szabványban rögzített néhány fontosabb fogalom-meghatározás szerepel.
Csatlakozási pont az elosztóhálózaton kijelölt és szerződésben rögzített pont, amelynek a szerződő felek között a
villamosenergia-átadás végbemegy.
Közös csatlakozási pont a közcélú táphálózat egy adott terheléshez villamosan legközelebb lévő olyan pontja,
amelyhez más terhelések csatlakoznak vagy csatlakozhatnak.
A tápfeszültség a feszültség effektív értéke a csatlakozási pontban egy adott időpontban egy adott időtartamon
keresztül mérve.
Normál üzemi körülmény az elosztóhálózat olyan állapota, amely megfelel a terhelési igényeknek, valamint
amelyben hiba esetén egy önműködő hálózati védelem lekapcsolja a hálózatot és elhárítja a hiba hatását, kivéve
a külső körülmények vagy ellátási nehézségek által okozott kivételes helyzeteket.
A szabvány előírásai a hálózati feszültség alábbi jellemzőire vonatkoznak:
o

Hálózati frekvencia 50 Hz legyen a következő feltételekkel:
 az alapharmonikus frekvencia bármely 10 másodpercen keresztül mért átlaga 50 Hz 1% legyen
az év 99,5 %-ában és 50 Hz +4% / -6% legyen az év 100 %-ában az együttműködő hálózathoz
szinkron csatlakozó hálózat esetén és
 az alapharmonikus frekvencia bármely 10 másodpercen keresztül mért átlaga 50 Hz  2% legyen
az év 95 %-ában és 50 Hz  15% legyen az év 100 %-ában az együttműködő hálózathoz nem
szinkron csatlakozó (pl. szigetütemű) hálózat esetén.

o

Tápfeszültség nagysága az év 95 %-ának bármely egyhetes időszakában 10 percen keresztül mért
átlagos effektív értéke a tápfeszültség névleges értékének Un  10%-a legyen.

o

Tápfeszültség-változások az év 95 %-ának bármely egyhetes időszakában 10 percen keresztül mért
átlagos effektív értéke Un  10% lehet.

o

Gyors feszültségváltozások általában a névleges feszültség 5 %-ánál kisebbek, de naponta néhányszor
10 %-ot elérő mértékűek is lehetnek. A jelenséget a fogyasztók okozzák. Részletes ismertetést ezzel
kapcsolatban az MSZ EN 61000-2-2 B függeléke tartalmaz. A feszültségváltozásokat statisztikusan az
MSZ EN 61000-4-30: 2009 szerint kell megállapítani.
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o

Villogásmérték; a hosszú idejű villogásmérték az év 95 %-ának bármely egyhetes időszakában Plt  1
lehet.

o

Tápfeszültség-letörés egy év alatt néhányszor 10-től 1000-ig terjedő számban fordulhat elő, amelyek
időtartama kisebb, mint 1 s és nagysága kisebb, mint 60 %. Ritkán hosszabb idejű és nagyobb mértékű
letörések (Un 10-15 %-a) is előfordulhatnak. Okai a hálózat vagy a fogyasztók hibái lehetnek.

o

Tápfeszültség rövid idejű kimaradása egy év alatt néhányszor 10-től néhány 100-ig terjedő számban
fordulhat elő, amelyek 70 %-ának időtartama kisebb, mint 1 s.

o

Tápfeszültség tartós kimaradása egy év alatt 10-50 darab fordulhat elő, amelyek időtartama 3 percnél
hosszabb. Okai külső körülmények.

o

Átmeneti, hálózati frekvenciás túlfeszültségek az aktív vezetők és a föld között legyenek kisebbek
1,5 kV értéknél. Okai a hálózat vagy a fogyasztók hibái.

o

Tranziens túlfeszültségek csúcsértéke az aktív vezetők és a föld között legyenek kisebbek 6 kV
értéknél. Okai légköri eredetűek (villám) vagy a hálózaton végzett kapcsolások lehetnek. Ettől függően
időtartamuk s és ms nagyságrendű lehet.

o

Tápfeszültség-aszimmetria; a negatív sorrendű összetevőnek az év 95 %-ának bármely egyhetes
időszakában mért 10 perces átlagos effektív értéke legyen kisebb, mint 2 % háromfázisú csatlakozás
esetén és kisebb mint 3 % egy- vagy kétfázisú csatlakozás esetén.

o

Felharmonikus feszültségek az év 95 %-ának bármely egyhetes időszakában mért 10 perces átlagos
effektív értéke az egyes felharmonikus összetevőre legyen kisebb, mint a 3.5 táblázatban rá
vonatkozóan megadott határérték. A teljes harmonikus torzítás a 40. rendszámig összegezve legfeljebb
UTHD = 8 % lehet.

3.2.1. táblázat. Megengedett legnagyobb felharmonikus feszültségek
Páratlan felharmonikusok
3-nak nem többszöröse
3-nak többszöröse
Relatív
Relatív
Rendszám (h)
Rendszám (h)
feszültség
feszültség
5
6%
3
5%
7
5%
9
1,5 %
11
3,5 %
15
0,5 %
13
3%
21
0,3 %
17
2%
19
1,5 %
23
1,5 %
25
1,5 %

Páros felharmonikusok
Rendszám (h)
2
4
6-24

Relatív
feszültség
2%
1%
0,5 %

A teljes harmonikus torzítás (THD - Total Harmonic Distortion) segítségével adja meg:

THD 
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h 2  Q1
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(108)

amely az összes harmonikus összetevőből képzett összeg effektív értékének és az alapharmonikus összetevő
effektív értékének hányadosa; Q lehet áram vagy feszültség.
o

Közbenső harmonikus feszültségek villogást eredményezhetnek, előírásaik kidolgozás alatt állnak.
Okai frekvenciaváltók és más teljesítményelektronikai eszközök lehetnek.

o

Hálózati jeltovábbítás a tápfeszültségen a nap 99 %-ában mért bármely 3 másodperces átlaga nem
haladhatja meg a 3.2.17. ábra görbéjének értékei.
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3.2.11. ábra. A jeltovábbítás megengedett szintje a tápfeszültségen
Az MSZ EN 61000-2-2: 2002 szabvány [64] érvényességi köre a kisfrekvenciák tartományára vonatkozik,
amely a 0 – 9 kHz közötti frekvenciatartomány. Az érvényességi kör a hálózati jeltovábbítási rendszerek miatt ki
van terjesztve 148,5 kHz-ig. A szabvány egyfázisú esetben 420 V-ig, háromfázisú esetben 690 V-ig tartalmazza
az 50-60 Hz frekvenciájú közcélú elosztórendszerek összeférhetőségi szintjeit. A megadott értékeknek a közös
csatlakozási ponton kell teljesülniük.
A szabvány célja iránymutatás
o

közcélú kisfeszültségű táphálózatok zavarkibocsátási határértékeinek megállapításához,

o

a termékbizottságok és mások által a közcélú kisfeszültségű táphálózatokon jelentkező zavaroknak
kitett berendezések zavartűrési szintjeinek megállapításához.

Az egyes zavarjelenségek összeférhetőségi szintjei a következők:
o

Harmonikusok az 50. rendszámig – a teljes feszültségtorzítási tényező UTHD = 8 %, rövid ideig 11 %
lehet. Az egyes rendszámokhoz tartozó megengedett értékeket a 3.2.2. táblázat tartalmazza.

3.2.2. táblázat. Megengedett legnagyobb felharmonikus feszültségek
Páratlan felharmonikusok
3-nak nem többszöröse
3-nak többszöröse
Relatív
Rendszám (h)
Relatív feszültség
Rendszám (h)
feszültség
5
6%
3
5%
7
5%
9
1,5 %
11
3,5 %
15
0,4 %
13
3%
21
0,3 %

17 ≤ h ≤ 49

2,27

17
 0,27
h

21 < h ≤ 45

0,2 %

Páros felharmonikusok
Rendszám (h)

Relatív feszültség

2
4
6
8

2%
1%
0,5 %
0,5 %
0,2510h+0,25
rövid időre:
0,7
1,3 
(h  5)
45

10 ≤ h ≤ 50

o

Közbenső harmonikusok az 50. harmonikus határig – az összeférhetőségi szint 0,5 %, rezonancia
esetén nagyobb.

o

Feszültségingadozás – összeférhetőségi szintje a névleges feszültség 3 %-a. Nagy terhelésváltozások
esetén 10 % a transzformátor fokozatváltásáig.

o

Villogás (flicker) – összeférhetőségi szint a villogás esetén Pst = 1, Plt = 0,8.

o

Feszültségtorzítások az 50. rendszámú harmonikus felett – az összeférhetőségi szint Ub = 0,3 %.

o

Feszültségletörések és rövid idejű feszültség-kimaradások.
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o

Feszültségaszimmetria – összeférhetőségi szintje: a negatív sorrendű összetevő a pozitív sorrendű
összetevő 2 %-a lehet, nagy terhelések esetén 3 %.

o

Tranziens túlfeszültségek.

o

Hálózati frekvencia változása – összeférhetőségi szintje  1 Hz.

o

Egyenáramú összetevő.

o

Hálózati jeltovábbítás – Az összeférhetőségi szint hangfrekvenciás vezérlés esetén 110 - 2000 Hz
között 2 - 5 % Un, középfrekvenciás, vezetékes vivőfrekvenciás rendszerek esetén 3 - 20 kHz között
2 % Un és rádiófrekvenciás, vezetékes vivőfrekvenciás körvezeték esetén 20 - 150 kHz között
0,3 % Un.

3.2.2.

Villamos elosztóhálózatok sugárzott zavarai

A sugárzott zavarok kevésbé képesek irreverzibilis zavarást okozni. Ez alól kivétel például az elektromágneses
villámimpulzus, hiszen a villámáram időben gyorsan változó mágneses tere által indukált feszültség képes tönkre
tenni a villamos berendezéseket. A legnagyobb frekvencia-összetevővel rendelkező, természetes eredetű
sugárzott zavarforrás az elektrosztatikus kisülés (ESD), bár a kisugárzott energia töredéke az elektromágneses
villámimpulzusénak.
Kisfrekvenciás sugárzott zavarok kevésbé vannak jelen a környezetben, a sugárzott zavarok kialakulása általában
a kisfrekvenciák tartományának felső határa, a 9 kHz fölötti frekvenciákon jellemző. Ennek ellenére a
kisfrekvenciás berendezések sem mentesek az ilyen jellegű zavarkibocsátástól, például a nagyfeszültségű
távvezetékek koronakisülése, meghibásodott szigetelői és egyéb jelenségei rádiófrekvenciás zavarokat is
keltenek [88], [90], [92].
Rádiófrekvenciás zavarás (RFI – Radio Frequency Interference) forrásai lehetnek az antennák, vagy a villamos
berendezések antennaként viselkedő részei, a berendezés fém burkolata, háza (burkolati kapuja), más fém
anyagú alkatrésze, vagy csatlakozó vezetékei. Parazita-kisugárzásnak nevezzük azt a jelenséget, ha a villamos
berendezés célja nem elektromágneses sugárzás kibocsátása, hanem az csak kísérőjelenség.
Az RFI zavarok csatolásának útja az elektromágneses sugárzás. A csatolásban részt vehetnek fém vagy nem-fém
anyagú objektumok, a csatolás lehet részben vezetett, részben sugárzott, a két csatolási mód átalakulhat
egymásba. A zavar vizsgálatának a kibocsátótól mért d távolsága és a  hullámhossz viszonya alapján az alábbi
terek különböztethetők meg:
o
o

közeltér d  0,5



,

2


köztes tér 0,5  d  2
,
2
2


.
2
A közeltér vizsgálatára szolgálnak például nyomtatott áramköri lapokon a különböző működési elvű közeltéri
mérőfejek.

o

távoltér d  2

Zavarforrások és zavarnyelők
Sugárzott zavarok forrásai a következők lehetnek:
o

Nap, 2 - 30 MHz-es zavarforrás,

o

villám (LEMP), 50 - 100 MHz között sugároz - hosszúhullám, távolterjedés,

o

elektrosztatikus kisülés (ESD), kis jelentőségű, de nagyobb frekvenciájú zavarforrás,

o

villamos szabadvezetékek kisfrekvenciás sugárzása (LFI) - 9 kHz-ig,

o

kapcsolási intézkedések elosztóhálózatokon (SEMP) - ~100 kHz-ig,

o

koronakisülés villamos szabadvezetékeken - 300 MHz-ig,

o

villamos szabadvezetékek meghibásodott szigetelői - 300 MHz-ig,

o

katonai berendezések (radarok) - 1 GHz - ~10 GHz,
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o

ívhegesztés, indukciós kemencék, egyéb ipari berendezések,

o

PVC hegesztő berendezések - 27 MHz,

o

kommutátoros villamos gépek,

o

áramirányítók - < 1 GHz,

o

kapcsoló üzemű tápegységek - ~100 kHz és felharmonikusai,

o

frekvenciaváltók - < 1 GHz,

o

világítási berendezések (H-, Na-gőzlámpák),

o

világítási berendezések elektronikus előtétjei,

o

gépjárművek gyújtásberendezései,

o

rádiófrekvenciás adóberendezések,

o

CB rádiók (jelentőségük csökken) - 27 MHz,

o

zsinór nélküli telefonok,

o

ipari, tudományos és orvosi berendezések - 3 - 400 MHz,

o

vezetékes távközlési berendezések (hibás árnyékolás),

o

mikrohullámú sütők,

o

személyi számítógépek videokimenete,

o

monitorok (CRT, LCD),

o

nyomtatott áramköri lapok, kis távolságon képeznek zavarforrást.

A fenti felsorolásban látható, hogy a környezetünkben igen nagy számban jelen lévő teljesítményelektronikai
eszközök nem csupán vezetett zavarok és erőteljes hálózati visszahatások forrásai, de szinte mindegyike szerepel
a sugárzott zavarok forrásai között is. Emiatt tervezésükkor elengedhetetlen a sugárzott zavarok csökkentésére
irányuló szempontok figyelembe vétele.
Sugárzott zavarás ellen legcélszerűbb árnyékolással védekezni. Ha azonban az árnyékolás, illetve bármilyen
vezeték hossza eléri a zavarjel hullámhosszának egy huszadát, akkor az antennaként veszi a zavarjelet. Ebben az
esetben az árnyékolást az említett távolságnál kisebb térközönként földelni kell (3.2.12. ábra).

3.2.12. ábra. Hosszú árnyékolt vezeték többszörös földelése
A rádiófrekvenciás kibocsátási határértékeket a háztartási készülékek vonatkozásában az MSZ EN 55022 [62],
ipari készülékek esetén az MSZ EN 55011 [61] rögzíti. A szabályozható fordulatszámú villamos
hajtásrendszerek EMC termékszabványát pedig az MSZ EN 61800 szabványsorozat részei képezik [66], [67].
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4.

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ FELVONÓ HAJTÁSOK ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ZAVAROK
ELMÉLETE ÉS MÉRÉSE

4.1.

Felvonó hajtások vezetett zavarai

A teljesítményelektronikai berendezések és azon belül a frekvenciaváltók által kibocsátott vezetett zavarok
frekvenciatartománya akár 30 MHz-ig terjedhet. A hálózat felé kibocsátott vezetett zavarok forrásai nem csupán
a hálózathoz közvetlenül kapcsolódó részegységek – pl. egyenirányító híd, visszatápláló inverter – lehetnek,
hanem a többi egység is[125].
A villamos hajtásrendszerek (PDS – Power Drive System) az alábbi egységekből tevődnek össze (részletesen
lásd. 2.3.2. fejezet):
o

áramirányító:
o hálózati tekercs – soros fojtó vagy transzformátor,
o bemeneti szűrő – RFI szűrő,
o egyenirányító,

o

közbenső kör:
o kondenzátortelep,
o fékezőkör a fékellenállással és fék-chopperel,
o simító induktivitás,

o

inverter vagy szaggató,

o

kimeneti szűrő – szinusz szűrő,

o

tápszakasz,

o

motor,

o

vezérlés,

o

szabályozás,

o

védelem,

o

kommunikáció,

o

diagnosztika.

A fenti egységek közül a legnagyobb vezetett és sugárzott zavarkibocsátók a jellemző frekvenciatartományukkal
együtt a következők:
o

egyenirányító – 100…2500 Hz,

o

inverter kapcsolási frekvenciája – 3 kHz…20 MHz,

o

mikroprocesszor órajele – 30 MHz…500 MHz.

A fenti tartományok az említett frekvenciák (kapcsolási frekvencia, órajel) felharmonikusait is magukba
foglalják.
A szabályozható fordulatszámú, villamos hajtásrendszerek névleges jellemzőivel kapcsolatos általános
követelményeket az MSZ EN 61800-1 [66] és MSZ EN 61800-2 [67] szabványok foglalják össze. A rájuk
vonatkozó EMC követelményeket és egyedi vizsgálati módszereket pedig az MSZ EN 61800-3 szabvány
tartalmazza [68].
Az MSZ EN 61800 szabványsorozat a villamos hajtásrendszerek két különböző környezetét határozza meg:
1. Lakókörnyezet valamint lakó- és szállásjellegű épületeket ellátó kisfeszültségű hálózatra transzformátor
közbeiktatása nélkül, közvetlenül csatlakozó létesítmények.
2. Az előző kategóriába nem tartozó létesítmények.
A szabványok definiálják ezen kívül a villamos hajtásrendszerek kategóriáit is:
C1. kategória:

1000 V-nál kisebb névleges feszültségű, az 1. környezet és a végfelhasználó számára készült
szabályozható villamos hajtások.
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C2. kategória:

1000 V-nál kisebb névleges feszültségű, helyhez kötött és berendezés, rendszer vagy
létesítmény részeként szakember által telepített és üzembe helyezett szabályozható villamos
hajtások.

C3. kategória:

1000 V-nál kisebb névleges feszültségű, a 2. környezet és a végfelhasználó számára
berendezés, rendszer vagy létesítmény részeként telepített szabályozható villamos hajtások.

C4. kategória:

1000 V-tal megegyező vagy annál nagyobb névleges feszültségű, vagy 400 A-rel megegyező
vagy annál nagyobb névleges áramú, a 2. környezet számára összetett rendszerek részeként
telepített szabályozható villamos hajtások.

Az MSZ EN 61800-3 szabvány a 4.1.1. táblázatban összefoglalt határértékeket határozza meg a hajtásrendszer
hálózati kapcsain a vezetett zavarok számára az 1. környezetben és a 4.1.2. táblázatban felsoroltakat az
erőátviteli illesztő kapcsain. A 2. környezetben a C3 hajtáskategóriára érvényes zavarfeszültség-határértékeket
4.1.3. táblázat tartalmazza.
4.1.1.

táblázat.

A zavarfeszültség határértékei
frekvenciatartományban

Frekvenciatartomány
MHz
0,15 ≤ f < 0,50
0,5 ≤ f ≤ 5,0
5,0 < f < 30,0
4.1.2. táblázat.

100 A < I

kapcsokon

a

150 kHz – 30 MHz

C2 kategória
Kvázi csúcsérték
Átlagérték dB(μV)
dB(μV)
79

66

73
73

60
60

A zavarfeszültség határértékei az erőátviteli illesztő kapcsain a 150 kHz –30 MHz
frekvenciatartományban
Kvázi-csúcsérték
dB(μV)
80
74

Átlagérték
dB(μV)
70
64

A zavarfeszültség határértékei az erőátviteli illesztő kapcsain a 150 kHz –30 MHz
frekvenciatartományban

Hajtás mérete
I ≤ 100 A

hálózati

C1 kategória
Kvázi csúcsérték
Átlagérték dB(μV)
dB(μV)
66-ról a frekvencia 56-ról a frekvencia
logaritmusával
logaritmusával
csökken 56-ra
csökken 46-ra
56
46
60
50

Frekvenciatartomány
MHz
0,15 ≤ f < 0,50
0,5 ≤ f < 30,0
4.1.3. táblázat.

a

Frekvenciatartomány
MHz
0,15 ≤ f < 0,50
0,5 ≤ f < 5,0
0,5 ≤ f < 30,0

Kvázi-csúcsérték
dB(μV)
100
86
90-ről a frekvencia
logaritmusával csökken
70-re
130
125
115

0,15 ≤ f < 0,50
0,5 ≤ f < 5,0
0,5 ≤ f < 30,0

Átlagérték
dB(μV)
90
76
80-ról a frekvencia
logaritmusával csökken
60-ra
120
115
105

A szabvány a zavart kibocsátó létesítmény, azaz a szabályozott hajtásrendszert tartalmazó létesítménytől
távolabb terjedő zavarokra vonatkozóan is meghatároz határértékeket. A létesítmény üzembentartója és a zavart
berendezés tulajdonosa közötti vita esetén egyértelműen meg kell állapítani, hogy a zavart a létesítmény
működése okozza.
Terjedő vezetett zavarok esetén a mérést a zavart létesítményt ellátó transzformátor szekunder kapcsain kell
elvégezni (4.1.1. ábra).
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Középfeszültség

Kisfesz.

Mérés helye

Kisfesz.
Zavarforrás
(hajtás)

Zavarnyelő

4.1.1. ábra. Terjedő zavar mérésének helyszíne
A terjedő zavarfeszültségek határértékeit a 4.1.4. táblázat foglalja össze az 1. környezeten kívülről származó
zavarokra és a 4.1.5. táblázat a 2. környezeten kívülről érkezőkre.
4.1.4. táblázat. A terjedő zavarfeszültség határértékei az „1. környezeten kívül”
Frekvenciatartomány
MHz
0,15 ≤ f < 0,50
0,5 ≤ f ≤ 5,0
5,0 < f < 30,0

Kvázi-csúcsérték
dB(μV)
66-ról a frekvencia logaritmusával
csökken 56-ra
56
60

Átlagérték
dB(μV)
56-ról a frekvencia logaritmusával
csökken 46-ra
46
50

4.1.5. táblázat. A terjedő zavarfeszültség határértékei a „2. környezeten kívül”
Frekvenciatartomány
MHz
0,15 ≤ f < 0,50
0,5 ≤ f ≤ 5,0
5,0 < f < 30,0

Kvázi-csúcsérték
dB(μV)
79
73
73

Átlagérték
dB(μV)
66
60
60

Az 2.3.2. a. b. fejezetben részletesen ismertettem a közbenső egyenáramú körös frekvenciaváltók egyenirányító
és közbenső körének felépítését, az alkalmazott műszaki megoldásokat és működésüket. A továbbiakban az ott
megemlített – egyenirányítók félvezető elemei miatti – hálózati visszahatásokat fejtem ki, kiemelve:
o
o

az egyenáramú kör simító kondenzátorának hálózati visszahatását,
az egyenirányító elemek kommutációjának hálózati visszahatását.

A simító kondenzátor hálózati visszahatása
A 4.1.2. ábra a simított egyenáram létrehozására szolgáló egyfázisú, kétütemű egyenirányító kapcsolást mutatja
az egyenáramú oldalára csatlakoztatott kondenzátorral. A 4.1.3. ábrán pedig a kondenzátor árama és feszültsége
látható.

+
IC
UAC

C

UDC

4.1.2. ábra. Egyenirányító kapcsolás simító kondenzátorral
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U, I

UDC
UAC
IC
t

4.1.3. ábra. A simító kondenzátor árama
A 4.1.3. ábrán vastag folytonos vonal jelöli az UAC hálózati feszültséget és szaggatott vonal az egyenirányított
feszültséget, amely kondenzátor nélkül megjelenne az egyenáramú oldalon. Vékony, folytonos vonal jelöli az
UDC simított egyenfeszültséget, amely egyúttal a kondenzátor feszültsége is.
A kondenzátor feszültsége a feszültségvölgyek alatt folyamatosan csökken és a hálózati feszültségcsúcs
közelében rövid idő alatt töltődik fel. A kondenzátor IC árama ezért a hálózati feszültség csúcsai közelében rövid
időre korlátozódik, ami nagy felharmonikus-tartalmat eredményez. A váltakozó áramú oldalon ez az
impulzusszerű töltőáram is váltakozó irányú.
Ez a jelenség is hozzájárul a sok elektronikus tápegységet tápláló hálózatok feszültségének általában
megfigyelhető „lapostető” torzításához. A 4.1.4. ábra az impulzusszerű áram felharmonikus-tartalmát mutatja az
igen nagy páratlan rendszámú komponensekkel [77].

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

4.1.4. ábra. A simító kondenzátor árama
A feltöltetlen kondenzátor feszültség alá helyezésekor azon túláram léphet fel, ami feszültségletörés okozhat a
hálózaton. Ennek csökkentése céljából általában ellenállást kapcsolnak a kondenzátorral sorosan. Ezt a soros
ellenállást a kondenzátor feltöltése után általában áthidalják.
A felvonó hajtásokban alkalmazott frekvenciaváltók a háromfázisú hálózatra általában 3F2U6Ü egyenirányító
hídkapcsolással csatlakoznak. A hídkapcsolás kimenetén az egyenáramú közbensőköri kondenzátor található
(4.1.5. ábra), amely a simítatlan egyenfeszültség csúcsértékeinél rövid ideig vesz fel áramot [2].
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L1
L2
L3

C

UDC

4.1.5. ábra. A Háromfázisú, hatütemű egyenirányító közbensőköri kondenzátorral
A 4.1.6. ábra vékony vonallal mutatja az egyenirányító bemenetén jelen lévő szimmetrikus háromfázisú
feszültségrendszert (UAC), vastag vonallal pedig a kimenetén, azaz a közbensőköri kondenzátoron mérhető,
simított egyenfeszültséget (UDC). Szintén vastag vonallal jelenik meg az ábrán az egyik fázisvezetőn folyó áram
időfüggvénye (I).

U, I

UDC

I

UAC

t

4.1.6. ábra. Be- és kimeneti feszültség valamint egy fázis árama
A közbensőköri kondenzátoron és azzal együtt a hálózaton is csak akkor folyik áram, amikor a hálózati
feszültség pillanatnyi értéke magasabb a kondenzátor feszültségénél. Ez az áram nem szinuszos jellegű, ami
nagy felharmonikus-tartalmat eredményez. A fellépő felharmonikusok rendszáma a (26) (27) és a 2.3.1. táblázat
szerint 3., 5., 7., 11., … a felharmonikusok közül legnagyobb problémát a 3-mal nem osztható, páratlan –
n = 6k  1, ahol k = 1,2,3… – rendszámú összetevők okozzák. Ezek közül számottevő amplitudója az 5., 7., 11.,
13. és esetleg a 17. és 19. harmonikusnak van. Ezen felharmonikusok csökkentésének egyik lehetősége az AC
vagy DC köri fojtótekercs alkalmazása. A közbensőköri, azaz DC-köri felharmonikus-fojtótekercs alkalmazása
(VLT frekvenciaváltók) 40 %-kal is képes csökkenteni a bemeneti áram effektív értékét.
Az effektív áram felharmonikus-tartalmát a teljesítménytényező (Power Factor) is jellemzi, amely

PF 

3  U  I1 cos 1
I
 1 ,
I RMS
3  U  I RMS

(109)

ha cos1 = 1. A teljesítménytényező itt tehát az alapharmonikus és az effektív (RMS – Root Mean Square) áram
hányadosa. Utóbbi

I RMS  I12  I 52  I 72  ...  I n2 .

(110)

A közbensőköri kondenzátortelep kapacitását meghatározó követelmények közül az egyik a kibocsátott
felharmonikusok korlátozása. Ez azonban általában más szempontok szerint fölöslegesen nagy kapacitást
eredményezne, ezért a legtöbb esetben szükséges a be- és kimeneti szűrők alkalmazása.

69

A hálózati visszahatások szempontjából a hálózati feszültség felharmonikus-tartama a mérvadó, hiszen a hálózati
feszültség minőségjellemzőinek kell adott határértékek között lenniük. A felharmonikusok szempontjából a
hálózati feszültséget a teljes harmonikus feszültségtorzítási tartalom (THvD – Total Harmonic voltage Distortion
vagy UTHD) jellemzi.
A kommutáció hálózati visszahatása
Az egyenirányítók bemenetén a vonali feszültség jellemző időfüggvényét a 4.1.7. ábra mutatja [66], [67].

U
4

6

2

1

3

5

t

I4
I6
kommutációs idő

4.1.7. ábra. Jellemző feszültségalak az egyenirányító bemenetén és a kommutációs áram
Az ábrán látható, hogy az áramnak a háromfázisú, hatütemű egyenirányító hídkapcsolás egyes ágai közötti
átmenetekor – kommutálásakor – a vonali feszültség rövid ideig erősen lecsökken a kialakuló rövidzárlat miatt.
Az ábra jobb felső részén a hídkapcsolás vázlata látható, amikor a 4-es és 5 számú félvezető elemek vezetnek. A
bal alsó részen a kommutáció időtartama kinagyítva látható, ahogy az áram a 4-es készülékről a 6-osra tevődik
át.
A feszültségcsökkenés d százalékban kifejezett értéke a kommutációkor

d  100 

Z CC
,
Z CC  Z d

(111)

ahol
ZCC
Zd

a mögöttes impedancia a közös csatlakozási ponton (PCC – Point of Common
Coupling) és
a berendezés impedanciája (4.1.8. ábra).

L

P
C
C
Z
C
C

Z
d

M
~
4.1.8. ábra. Feszültségosztó impedanciák az elektronika bemenetén

70

A feszültségcsökkenés mértéke ZCC csökkentésével és Zd növelésével érhető el. Zd az alábbi módokon növelhető:
o

soros induktivitás beiktatásával,

o

szigetelőtranszformátor beiktatásával,

o

hosszabb kábel.

A kommutáció során az áramvezetés átfedése befolyásolja a felharmonikus áramok amplitudóját. Az n-dik
felharmonikus áramának legnagyobb értéke

I n max 

4 3 1
 
 2 I d sin n  ,
 n
 2

(112)

ahol a  fedési szögnek nincs hatása a harmonikusok spektrumára és a kommutáció csökkenti a magasabb
sorszámú harmonikusok amplitudóját.
A frekvenciaváltók által keltett felharmonikusok viszonylag nagyok a közbenső körbe iktatott induktivitás - a
feszültség-jellegű táplálás kritériumai miatti - kis értéke következtében. A közbenső köri kondenzátor árama
emiatt meredek felfutású, nagy csúcsértékű.
Felvonó hajtások további hálózati visszahatásai
A fázishasítás elvén működő rendszerek kisebb harmonikus torzítást idéznek elő, mert ott a motor induktivitása
az áram meredekségét és feldaraboltságát korlátozza [111].
Egyes hajtások (pl. MIC) indításkor további boost (indító) feszültséget kapcsolnak a motorra, ami az indítási
áramot egy-két másodpercig a névleges érték 3,5-szeresére emelheti. A menetdiagram során végbemenő gyors
változások következtében megjelennek a hálózaton a közbenső harmonikusok és a flicker is.
Az inverter a lehető legkisebb felharmonikus-tartalom elérését lehetővé tevő kapcsolási algoritmust kell, hogy
alkalmazzon. A szaggatás frekvenciája 2 – 16 kHz, a feszültségváltozás meredeksége pedig 10 kV/s-nál
nagyobb is lehet. A nagyon gyors változás a motorkábelen visszaverődési problémákat okozhat. A motorkábel
(árnyékolt) 50 m hosszúsága felett mindenképpen ajánlott szinusz-szűrő beépítése, ami bizonyos teljesítményig
akár árnyékolatlan motorkábel alkalmazását is lehetővé teszi és csökkenti a motorkábelben a föld felé folyó
áramokat.
A bemenetre beépített soros hálózati tekercs mérsékli a feszültségletöréseket és jelentősen csökkenti az 5.
felharmonikus amplitudóját. Feszültségeltörést nem csupán a közbensőköri kondenzátor, hanem a rövidre zárt
forgórészű aszinkronmotor bekapcsolási árama is okozhat. Ezen kívül a meddőkompenzáló kondenzátor is
okozhat feszültségeltörést.
A hálózati visszahatások csökkentésének lehetőségei
A felvonó hajtások hálózat felé kibocsátott vezetett zavarainak csökkentésére az alábbi lehetőségek állnak
rendelkezésre:
o

Hálózati fojtó (AC reactor) telepítése a tápkábel és a frekvenciaváltó közé. Előnye az egyszerűség és az
alacsony költség. Hátránya, hogy a fojtón fellépő feszültségesés különösen nagy teljesítmények estén
lecsökkenti a frekvenciaváltó be- és kimenetén rendelkezésre álló feszültséget, amit a frekvenciaváltó a motort túlterhelését eredményezhető - kimeneti áram növelésével képes csak kompenzálni.

o

Közbenső egyenáramú köri fojtó (DC reactor) telepítése, amely 50-70 %-kal képes csökkenteni az 5. és
7. rendszámú felharmonikust.

o

Csökkentett kapacitású közbenső egyenáramú kör („karcsú” DC kör) alkalmazása, amely szintén
lényegesen képes csökkenteni az 5. és 7. rendszámú felharmonikust. Hátránya a magasabb
frekvenciákon ( > 13. harmonikus) megjelenő nagyobb amplitudójú áram-felharmonikusok megjelenése
[120].

o

Hálózati szűrő telepítése. Az adott frekvenciaváltó számára tervezett egység alkalmazásakor a
megfelelő harmonikusok amplitudója lényegesen csökken. Hátránya az előző megoldásokhoz képest a
magasabb költség.
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o

12 (vagy 18, 24) ütemű egyenirányító alkalmazása. Az egyenirányított feszültség hullámosságának
csökkentése csökkenti az áram-felharmonikusokat is. Hátránya az előző megoldásokhoz képesti
magasabb költség, a mindenképpen szükséges transzformátor miatt.

o

Kvázi 12 ütemű kapcsolás. Abban az esetben, ha két 6 ütemű egyenirányítóval rendelkező
frekvenciaváltó üzemel párhuzamosan, közel azonos terheléssel, akkor az egyiket közvetlenül, a
másikat pedig transzformátoron keresztül a hálózatra kapcsolva az eltolt fázisok miatt jelentkeznek a 12
ütemű kapcsolás előnyei. További előny a terhelés felére méretezett transzformátor kisebb költsége.
Hátránya, hogy aszimmetrikus terhelés esetén a felharmonikusok csökkentésének előnye elveszik, ezért
a két hajtásnak lehetőleg mindig azonos teljesítménnyel kell üzemelnie.

o

Kis felharmonikus-tartalmú hajtás (LHD – Low Harmonic Drive) alkalmazása. Képes közel
ITHD2-50  0 megvalósítására, azaz közel szinuszos áram felvételére. Hátránya a nagyon magas költség.

o

Teljesítménytényező-javítás (PFC – Power Factor Correction) alkalmazása. Képes akár a közel
ITHD2-50  0 megvalósítására, azaz közel szinuszos áram felvételére. Hátránya a nagyon magas költség.

o

Aktív bemeneti egység (AFE – Active Front End) alkalmazása. Képes a közel ITHD2-50  0
megvalósítására, azaz közel szinuszos áram felvételére. A 4/4-es üzem miatt megvalósítható a hálózatra
történő visszatáplálás. Az egység külön egy teljes értékű frekvenciaváltót képez. Hátránya a
legmagasabb költség.

A felharmonikusokat csökkentő egyes fenti lehetőségek költségviszonyait a 4.1.6. táblázat tartalmazza.
4.1.6. táblázat. Felharmonikus-csökkentési lehetőségek költségarányai
Felharmonikus-csökkentő eljárás
6 ütemű egyenirányító fojtó nélkül
6 ütemű egyenirányító közbensőköri fojtóval
6 ütemű egyenirányító közbensőköri fojtóval és hangolt bemeneti
szűrővel
12 ütemű egyenirányító 2 szekunderű transzformátorral
24 ütemű egyenirányító 2 vagy 3 szekunderű transzformátorral
Aktív IGBT egyenirányító

Árszint
100 %
120 %
170 %
210 %
250 %
250 %

o

Egy új korszerű megoldás a hajtás hálózati visszahatásának csökkentésére a DPS (digitális
jelfeldolgozó) rendszer alkalmazása, amely mintavételezett időfüggvény alapján kiszámítja az ideális
áram-jelalaktól való eltérést és azt valós idővel a terhelő áram értékének pillanatonként változó
korrekciójával egyenlíti ki [91]. A bemeneti szűrő - a 4.1.9. ábrán látható módon független a többi
egységtől - a vezérlése segítségével a zavarral ellenütemű fázisban levő jel hozzáadásával kompenzálja
a nem kívánt hatást. A frekvenciaváltó a hálózat felöl kis torzítású és alacsony meddőáram-komponenst
fogyasztó terhelésnek látszik.

o

RFI problémák esetén megoldást jelenthet az EPH rendszerbe bevont fémtárgyaktól min. 20 méterre
elhelyezett, kis-zajú, híradástechnikai mélyföldelő alkalmazása. Drága megoldás.
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Hálózat
fH=50Hz

Terhelés

Vezérlés

4.1.9. ábra. Digitális jelfeldolgozó rendszerrel vezérelt, aktív, bemeneti szűrő

4.2.

Felvonó hajtások sugárzott zavarai

Az MSZ EN 61800-3 szabvány a 4.2.1. táblázatban összefoglalt határértékeket határozza meg a hajtásrendszer
határaitól 10 m távolságban mért, sugárzott elektromágneses zavarok számára a C1 és C2 hajtáskategóriák
számára 1. környezetben és a 4.2.2. táblázatban felsoroltakat a C3 hajtáskategória számára a 2. környezetben.
A villamos hajtásrendszerek zavarok szempontjából figyelembe vett kapuit a 4.2.1. ábra mutatja [68].

burkolati kapu
tápkapu
kiegészítő
tápkapu

teljesítményelektronika

földkapu

jel-illesztés

M

erőátvitel-illesztés

4.2.1. ábra. Villamos hajtásrendszerek kapui
4.2.1. táblázat.

A sugárzott elektromágneses zavarok határértékei a 30 MHz – 1000 MHz
frekvenciatartományban
C1 kategória
C2 kategória
Frekvenciatartomány
Villamos térerősség összetevő
Villamos térerősség összetevő
MHz
Kvázi-csúcsérték
Kvázi-csúcsérték
dB(μV/m)
dB(μV/m)
30 ≤ f ≤ 230
30
40
230 < f ≤ 1000
37
47

4.2.2. táblázat.

A sugárzott elektromágneses
frekvenciatartományban

zavarok

Frekvenciatartomány
MHz

határértékei

a

30 MHz

–

1000

MHz

Villamos térerősség összetevő
Kvázi-csúcsérték
dB(μV/m)
50
60

30 ≤ f ≤ 230
230 < f ≤ 1000

A terjedő elektromágneses zavarok határértékeit a 4.2.3. táblázat foglalja össze a 30 MHz feletti
frekvenciatartományra és a 4.2.4. táblázat az alatt 10 m-re a létesítmény határaitól mérve.
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4.2.3. táblázat.

A terjedő, sugárzott
frekvenciatartományban

elektromágneses

Frekvenciatartomány
MHz

A terjedő, sugárzott
frekvenciatartományban

határértékei

a

30 MHz

fölötti

Villamos térerősség összetevő
Kvázi-csúcsérték
dB(μV/m)
30
37

30 ≤ f ≤ 230
230 < f ≤ 1000
4.2.4. táblázat.

zavarok

elektromágneses

Frekvenciatartomány
MHz

zavarok

határértékei

a

30 MHz

alatti

Mágneses térerősség összetevő villamos térerősség
mértékegységben
Kvázi-csúcsérték
dB(μV/m)
75
65
50
40

0,15 ≤ f ≤ 0,49
0,49 < f ≤ 3,95
3,95 < f ≤ 20
20 < f ≤ 30
Frekvenciaváltók sugárzott zavarai

A frekvenciaváltók főleg a kimenetükön bocsátanak ki sugárzott zavarokat a szinuszostól erősen eltérő áramalak
miatt. Leggyakoribb áldozatai ennek a frekvenciaváltó közelében levő vezérlés- és szabályozástechnikai célú
elektronikus berendezések, például programozható logikai vezérlők és azok analóg bemenetei.
A gyakorlatban egyaránt megfigyelhető a frekvenciaváltó által kibocsátott sugárzott zavar okozta
determinisztikus és sztochasztikus zavarás. Mindkét esetben a teljesítményelektronikával azonos
elosztószekrényben levő PLC bemenetére csatlakozó hőmérő jele változott meg. Előbbi esetben a hajtás
bekapcsolásakor mindig 2,5C-ot növekedett a hőmérséklet-kijelzés, utóbbiban azonban a mért 21C helyett
~100-300C között ingadozott a vezérlő által értelmezett hőmérséklet.
Mindkét esetben megnyugtató megoldást jelentett a frekvenciaváltó kimenetére csatlakozó motorkábel árnyékolt
kivitelűre történő cseréje és a kábel árnyékoló harisnyájának a frekvenciaváltó kimenetén levő földelő lemezre a
gyártó által javasolt, nagyfelületű csatlakoztatása.
A frekvenciaváltók sugárzott zavarainak káros hatásai ellen az alábbiakkal célszerű védekezni:
o

A külső tér védelme érdekében a berendezést tartalmazó szekrény minden része nagy felületen legyen
földelt. Az ajtót is nagy felületen kell összekötni a szekrénnyel.

o

A motorkábel a frekvenciaváltó kimenetén legyen árnyékolt kivitelű.

o

Az erőátviteli kábeleket és a jelvezetékeket lehetőség szerint egymástól távol kell vezetni (4.2.2. ábra).

o

A jelvezetékekhez célszerű árnyékolt és/vagy sodrott érpárt alkalmazni.

o

A 3 m-nél hosszabb digitális jelvezetékek és minden analóg jelvezeték legyen árnyékolt kivitelű.

o

A jelvezetékek fel nem használt erei felhasználhatók mindkét végén földelt árnyékoló vezetékekként.

o

Ügyelni kell rá, hogy az egyenpontenciálra hozó vezetékek megfelelően nagy keresztmetszetűek (pl.
16 mm2) legyenek, hogy ezt a feladatot ne a jelvezetékek árnyékolása lássa el. Ha utóbbiak
árnyékolásában zavaráramok létére derül fény, akkor a jelvezetékkel párhuzamosan földelővezetőt kell
elhelyezni.

o

A jelvezetékek árnyékolását a következőképpen kell kialakítani:
o

az árnyékolást mindkét végén földelni kell, ha azok azonos földelő vezetékhez csatlakoznak,

o

ha ez nem valósítható meg, akkor az árnyékolást egyik végén közvetlenül, a másik végén
kondenzátoron (pl. 100 nF, 100 V) keresztül kell földelni;

o

Az érzékeny elektronikus eszközök és biztonsági kapcsolók legyenek nagyfrekvenciás (HF – High
Frequency) burkolatban.

o

Nagyfrekvenciás földelésekhez nagyfrekvenciás kábelt kell alkalmazni.
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o

Az áramirányítós hajtás elemei alkossanak Faraday kalitkát a következők szem előtt tartásával:
o

festetlen fémfelületek érintkezzenek egymással,

o

lehetőség szerint vezető anyagú tömítéseket kell alkalmazni pl. az ajtók esetén,

o

minimális méretű ablakokat, hézagokat kell alkalmazni.

o

Ki- és bemeneti szűrők elhelyezése a sugárzott zavarkibocsátást is csökkenti.

o

RFI szűrőket a hajtáshoz lehető legközelebb kell elhelyezni, ki- és bemeneti vezetékeit lehetőleg
egymástól távol kell fektetni [91].

motorkábel
> 30 cm

hálózati kábel
jelvezeték

> 50 cm

> 20 cm

4.2.2. ábra. Erőátviteli és jelvezetékek célszerű elhelyezése

4.3.

Aszinkron motoros, szabályozott felvonó hajtások vezetett és sugárzott zavarainak mérése

4.3.1.

A vizsgált felvonó berendezések

A felvonóiparban alkalmazott hajtási megoldások közül a magasabb utazási sebességet és komfort fokozatot
nyújtó teljes menet során szabályozott
o

váltakozó áramú szaggatóról táplált („fázishasításos”),

o

frekvenciaváltóról táplált

aszinkron gépes hajtásrendszereket vizsgáltam vezetett és sugárzott zavarok szempontjából. A mérésbe bevont
berendezések (4.3.1. táblázat) kiválasztásának szempontjai voltak:
o

Magyarországon a szabályozott hajtásokban nagy számban működő „fázishasításos” (4.3.1. táblázat 37. sorszámú) és felvonó felújítások esetén ezek kiváltására, ill. új telepítések esetén alkalmazott
frekvenciaváltós (4.3.1. táblázat 1-2. sorszámú) táplálásúak legyenek.

o

A felvonók műszaki paraméterei (teherbírás, tömegek, emelőmagasság, menetsebesség) az
összehasonlíthatóság érdekében ne mutassanak nagy szórást.

o

„Fázishasításos” elven működő táplálás esetén legyen a vizsgálati körben a nagyobb számban üzemelő
dinamikus egyenáramú fékezést használó típusok (4.3.1. táblázat 3-4.; 6-7. sorszámú) mellett a ma már
új felvonóban nem alkalmazott ellenáramú fékezéssel működő is (4.3.1. táblázat 5. sorszámú).

o

A méréseket a felhasználási helyükre telepített felvonó berendezéseken végeztem.

o

A kéttekercses aszinkron motorral hajtott szabályozott hajtások között legyen kétsebességes üzemre is
alkalmas (4.3.1. táblázat 2. sorszámú). A kétsebességes, szabályozatlan felvonó hajtások aszinkron
motorjai az energiaátviteli hálózatra közvetlenül kapcsolódva szinuszos táplálást kapnak és ún. lineáris
fogyasztóként viselkednek. Így ugyanazt a gépet frekvenciaváltón keresztül, ill. közvetlenül a hálózatról
táplálva összehasonlítható a nemlineáris és lineáris terhelések hatása.

A vizsgálatba bevont felvonó berendezések műszaki paramétereit mutatja a 4.3.1. táblázat, amely alapján
megállapítható, hogy az előzőekben támasztott követelményeknek jó közelítéssel megfelelnek. Bizonyos
esetekben kompromisszumot kellett kötni, mivel több optimálisnak ítélt berendezés vizsgálatához a tulajdonos
vagy az üzemeltető nem járult hozzá.
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4.3.1. táblázat. A vizsgált felvonó berendezések technikai adatai
Felvonó berendezés műszaki paraméterei
Sorszám

1.

2.

Teherbírás
[kg]

900

900

Fülke
tömeg
[kg]

1500

1100

Ellensúly
tömeg
[kg]

1950

1550

Menetsebesség
[m/s]

1,6

1,0

Emelőmagasság
[m]

Hajtás

Hajtómű

Motor

Frekvenciaváltó/
szabályozó

22,44

aszinkron, frekvencia
szabályozott,
alsógépes

RM315 bolygóműves
1:32,73
(Planéta hajtómű),

LOHER UBLA-160LB04C,
400V Y, 29A,
15 kW, 0,83,
1445 f/min, F

FUJI FRN11LM1S-4EA,
Output 3PH 11kW
380-480V
0-120Hz, 24,5A

aszinkron, frekvencia
szabályozott /
kétsebességes,
felsőgépes
aszinkron, feszültség
szabályozott, dinamikus
egyenáramú fékezéssel,
felsőgépes
aszinkron, feszültség
szabályozott, dinamikus
egyenáramú fékezéssel,
felsőgépes

ALBERTO
SASSI
Kétsebességes,
v=1/0,25 m/s

ASTOR 270196, 400V Y,
24/95A, 11 kW, 0,88,
1380/280 f/min, F

OMRON CIMRL7Z40187B, Output 3 PH
18,5 kW 380-480V
0-120Hz, 38/57A

14,36

3.

1000

1000

1500

1,0

29

4.

1000

1000

1500

1,0

29

5.

1600

1000

1800

1,0

29

6.

7.

1600

1600

1650

2370

1,0

10,80

1650

2370

1,0

16

aszinkron, feszültség
szabályozott, ellenáramú
fékezéssel, felsőgépes
aszinkron, feszültség
szabályozott, dinamikus
egyenáramú fékezéssel,
felsőgépes
aszinkron, feszültség
szabályozott, dinamikus
egyenáramú fékezéssel,
felsőgépes
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OTIS 13VTR-8L
kétsebességes,
v=1/0,25 m/s
OTIS 13 VTR-8L
kétsebességes,
v=1/0,25 m/s
OTIS 17CT
v= 1/0,25 m/s
OTIS 17CT
kétsebességes,
v=1/0,25 m/s
OTIS 18ATF
kétsebességes,
v=1/0,25 m/s

LOHER LNLA-160LA20S, 380V Y, 21/80,
15,5/22 A, 8,4kW, 0,74,
1380/240 f/min, F
LOHER LNLA-160LA20S, 380V Y, 21/80,
15,5/22 A, 8,4kW, 0,74,
1380/280 f/min, F
LOHER LNLA-225MB20C, 380 V Y, 35/190,
25/51 A, 15,0 kW, 0,85,
1380/330 f/min, F
LOHER LNLA-180-LB20C, 380V Y, 38/140A,
16,0 kW, 0,79,
1380/340 f/min, F
LANCOR TAA20000-B52, 380V, 33/132A,
15kW, 0,81,
1410/320/min, F

OTIS GAMMA-L,
380V, 25/95A

OTIS GAMMA-L,
380V, 25/95A

OTIS GAMMA 160S,
380V, 45/180A

RST-ARC1,
380V, 45/160A, 19kW

RST-ARC1
380V, 45/160A 19kW

4.3.2.

Aszinkron motoros, szabályozott felvonó hajtások vezetett zavarainak mérése

A 4.3.1. táblázatban szereplő felvonó hajtások vezetett zavarainak mérését két szélső terhelési üzemállapotban
végeztem:
o

üres fülke leirányú (ÜL) teljes menete,

o

üres fülke felirányú (ÜF) teljes menete

során. A két üzemállapot választásának hajtástechnikai és objektív okai voltak. Az ellensúlynak a terhelés 50%ra kell kiegyensúlyoznia a hajtást, ezért a motor maximális hajtási állapotát - tele fülke fel (TF) - közelíthetjük az
üres fülke leirányú (ÜL) mozgásállapotával. Ugyanezen gondolat mentén az aszinkron gép maximális fékezési
állapotát - tele fülke le (TL) - közelítjük az üres fülke (ÜF) mozgása során fellépő terheléssel.
Ezen üzemállapotok választásának objektív oka, hogy az üres fülkével végzett mérés egyszerűbb, gyorsabb,
technikailag könnyebben kivitelezhető, mint a teljes terhelésű fülkével.
A méréseket egy HIOKI 3196 típusjelű hálózati analizátorral végeztem, amely kisfeszültségű, ipari frekvenciás
hálózatok minőségi jellemzőit képes mérni, regisztrálni és kiértékelni. Képes mérni egyfázisú két- és
háromvezetékes, három fázisú három- és négyvezetékes rendszerben az alábbi jellemzőket:
o

tranziens túlfeszültség (200 Vcsúcs, a mintavételi időköz 0,5 s),

o

lökőhullám, feszültségletörés, rövid idejű feszültség-kimaradás,

o

frekvencia, feszültség, áram, hatásos, látszólagos, meddő teljesítmény, teljesítménytényező

o

feszültségaszimmetria, áramaszimmetria,

o

harmonikus és közbenső harmonikus (interharmonikus) feszültségek, áramok és teljesítmények és azok
fázisszögei, teljes harmonikus / interharmonikus feszültségtorzítási tényező és teljes harmonikus
áramtorzítási tényező (UTHD, ITHD)

o

K tényező, villogás.

A műszer egy hónapi adatot képes eltárolni. A küszöbérték-beállítások segítségével max. 100 esemény tárolható
el. A készülék szoftvere a következő szabványokat veszi figyelembe: EN 61326, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61010.
Maximális névleges üzemi feszültség 780 Veff és 1103 Vcsúcs. E fölötti feszültséget mérni nem szabad. A
maximális feszültség a bemeneti kapcsok és a föld között 600 Veff. A műszer CAT III túlfeszültségvédelmi
osztályú (IEC 60664) és IP30 védettségű (EN 60529).
A hálózati analizátorral végzett méréshez az alábbi egységek állnak rendelkezésre:
o

a hálózati táplálás adaptere,

o

telepegység (7,2 V, 2700 mAh),

o

feszültségmérő vezeték (8 db),

o

árammérő lakatfogó (100 A),

o

hálózati adapter,

o

vezetékcsatlakoztató adapter.
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A mérőműszer csatlakoztatása a hajtások hálózat oldali betáplálási pontjára történt a 4.3.1. ábra mérési
elrendezése szerint.

TERHELÉS

FORRÁS

L1
L2
L3

U- U+ U- U+ U- U+
U- U+
CH1
CH2
CH3
CH1 CH2 CH3 CH4 CH4
FESZÜLTSÉGBEMENET ÁRAMBEMENET
4.3.1. ábra. Háromfázisú rendszer mérési vázlata
A CH1-3 csatornák az L1-3 vezetékek fázisáramát és fázisfeszültségét mérik és rögzítik.
Mértem és regisztráltam a váltakozó áramú szaggatóról („fázishasításos”) és frekvenciaváltóról táplált aszinkron
gépes hajtások – mint nemlineáris hálózati terhelések – által okozott problémák kimutatására alkalmas alábbi
jellemzőket:
o

Üres fülke leirányú és üres fülke felirányú teljes menete során:
-

o

a hatásos teljesítmény időfüggvényét,
a fázisáram effektív értékének időfüggvényét,
a fázisfeszültség effektív értékének időfüggvényét,
a fázisáram pozitív csúcsértékének időfüggvényét,
a fázisáram torzítási tényezőjének időfüggvényét,
a fázisfeszültség torzítási tényezőjének időfüggvényét.

Üres fülke leirányú mozgásának indítási szakaszában:
-

a három fázis feszültségeinek jelalakját,
a három fázis áramainak jelalakját,
a három fázis feszültség értékét,
a három fázis feszültség csúcsértékét,
a három fázis feszültség torzítási tényezőjének értékét,
a három fázisáram torzítási tényezőjének értékét,
az egyes áramharmonikus összetevők értékét az 50. harmonikusig,
a feszültség Fourier spektrumát,
az áram Fourier spektrumát.

Az indítási szakasz kiemelt vizsgálatát az indokolja, hogy mind a felvonó motor, mind a hálózat igénybevétele
szempontjából ez a szakasz a legmeghatározóbb.
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4.3.3.

Aszinkron motoros, szabályozott felvonó hajtások sugárzott zavarainak mérése

A sugárzott zavarok méréshez a Maschek által gyártott ESM-100 mérőkészüléket [18] használtam, amely
szabadalmaztatott módszerrel képes egy adott pontban az elektromos és a mágneses tér egyidejű izotróp
mérésére. A készülék mindhárom térirányban mér és az eredő értékét jeleníti meg a logaritmikus skálájú,
bekapcsolható háttér világítású, folyadékkristályos kijelzőn grafikusan, valamint alatta számszerűen is.
Egyidejűleg mindkét mért mezőérték leolvasható a kijelzőn. A mérési tartománya mágneses tér esetén az 1 nT és
20 mT közötti, elektromos tér esetén a 100 mV/m és 100 kV/m közötti.
A számszerűen kijelzett 5 % pontosságú értékeknél egy kikapcsolható automatikus méréshatár-váltó segíti az
egyszerű kezelést. A rövid idejű maximumok detektálására – ahogy az egyes hanglejátszók kivezérlés-jelzőjénél
is szokás – a grafikus kijelző egy szegmense 3 másodpercig jelzi az épp lecsengő csúcsot, miközben az oszlop az
aktuális értéket mutatja. A műszer minden esetben tárolja a mérés során előállt abszolút maximális és minimális
mért értéket, ezek bármikor lekérdezhetők.
Problémagyanús esetekben a gyors térerő behatárolást segíti a bekapcsolható hangvisszajelzés. Így közeledve a
nagyobb térerejű területhez az egyre erősödő hangjelzésből már hallás után is meghatározható a probléma
forrása, azután könnyebben feltérképezhető a forrás környezete. A készüléken a hang érzékenysége
(bekapcsolásának minimális és maximális térereje) a mágneses és elektromos mezőnél külön-külön
meghatározható.
A Maschek ESM-100 a kis frekvenciájú mezők érzékelésére szolgál, frekvenciatartománya 5 Hz-től 400 kHz-ig
terjed, vagyis az elektromos hálózatnak és az adott berendezéseknek, készülékeknek a környezetre gyakorolt
hatásait méri. Ez a tartomány gombnyomásra egy-egy szűrővel felezhető. Külön-külön is mérhető csak a 2 kHztől 400 kHz-ig terjedő, vagy az 5 Hz-től 2 kHz-ig tartó frekvenciatartomány. Ezen kívül speciális méréseknél
egy 50 Hz-es vagy egy 16,7 Hz-es sávszűrő is bekapcsolható csak ezen frekvenciák vizsgálatához. A készülékkel
járó analóg kábellel a mért jelek közvetlenül spektrum-analizátorra vezethetők (amivel a jelek frekvenciaeloszlása vizsgálható) vagy oszcilloszkópon is megtekinthetők.
A műszer programozhatóan 1800 mérési alkalmat tárolhat el nemfelejtő memóriájába. Mindegyik tároláskor a
három irány elektromos és mágneses mező értéke és az eredő nagysága, valamint a mérés ideje rögzítődik a
beépített órára támaszkodva. A tárolás kezdeményezhető gombnyomásra, vagy programozott időszakonként több
lépcsőben.
A mérések kézben tartva is elvégezhetők, de az emberi test mezőt torzító hatásának kiküszöbölése miatt, a
készülékhez háromlábú fa állványt használtam.
A zavarmentes mérést szolgálja, hogy a számítógépes kapcsolattartásra való USB kábel csatolása optikai (és nem
fémvezetős), ugyanis a számítógépes kapcsolat alatt nem csupán a tárolt adatok olvashatók ki, de közvetlen
mérések is végezhetők, avagy grafikusan kijelezhető az egyes térirányok értékei.
Összekapcsolva az ESM-100-ast a számítógéppel a Windows alatt futó kezelőprogram mintegy távvezérlőként
vehet részt a készülék felprogramozásában. Emellett folyamatosan mutathatja az aktuális értékeket, és ezt
grafikus formában – oszcilloszkópszerűen – is képes megjeleníteni. Online mérések is végezhetők különféle
időzítéssel vagy eseményvezérléssel (egy bizonyos mezőszint eléréséhez kötve az indítást). A tárolt adatok ekkor
közvetlenül a számítógépbe kerülnek és táblázatos szövegként is elmenthetők. A grafikus kép exportálása is
megoldott WMF formátumban.
Meghatározott módon bejárva egy adott területet a Graph ESM-100 program képes elkészíteni a mért adatokból
az adott terület háromdimenziós, színskálával is ellátott elektromos és mágneses térképét. A két grafikon
(váltogatható az elektromos és a mágneses mező ábrája) térben forgatható. Ekvipotenciális helyeket összekötő
szintvonalakkal látható el a térbeli kép, és belőle színnel jelölt kétdimenziós térkép is készíthető (mint egy
hagyományos domborzati térkép).
Hasznos szolgáltatása a programnak, hogy a pillanatnyi terhelés százalékos megadása után képes extrapolálni a
teljes terheléskori mágneses mező értékére még nem lineáris esetben is.
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Minden vizsgált felvonónál két egymásra épülő mérési sorozatot végeztem.
o

Először a maximális sugárzási hely térbeni meghatározásához a mérést az üres fülke leirányú
karbantartási sebességgel történő mozgása során végeztem. A motor tengelye felett 0,5m-es magassági
síkban mátrix elrendezésben, 0,25m-es távolságban mértem és rögzítettem a villamos térerősség és a
mágneses indukció értékét. A motor hossztengelyével párhuzamos tengelyeket betűkkel (A, B, C, …H)
az arra merőlegeseket számokkal (0, 1, 2, …10) jelöltem.
A műszer mindhárom térirányban (X, Y, Z) meghatározta a villamos térerősség és a mágneses indukció
vektor összetevőit - az 5 Hz - 400 kHz frekvenciatartományban - és az ezekből számított 3D eredő
vektorhosszt. Az X tengely a motor tengelyével párhuzamos, az Y pedig az erre merőleges tengely volt.
A Graph ESH-100 programmal a térbeli mérést vizualizálva meghatároztam a maximális értékű helyet.

o

A sugárzott zavarok mérésének második részében az előzőek szerint kiválasztott helyen mértem a
villamos térerősség és a mágneses indukció időbeli változását két - a vezetett zavaroknál is alkalmazott
- terhelési állapotban, az üres fülke leirányú (ÜL) ill. üres fülke felirányú (ÜF) mozgása során.

A választott két mérési eljárás közül az első alkalmas arra, hogy állandó terhelés mellett kimutassa a sugárzott
zavarok értékének térbeli alakulását. A gép tengelye feletti 0,5 m mérési magasságot, kézben tartott műszerrel,
különböző magasságokban végzett előzetes mérések adatai alapján határoztam meg, továbbá figyelembe vettem,
hogy ebben a magasságban az állványról történő mérés problémamentesen kivitelezhető.
A felvonó berendezések egy teljes menet során sugárzott zavarai - adott jellemző terhelések mellett (ÜF, ÜL) időbeli változásának összefüggéseit az általam ismertetett szakirodalom nem tárgyalja. Ezért a térjellemzők
időfüggvényeinek meghatározása egy új aspektusból történő vizsgálatot jelent. Nyilvánvaló, hogy ennek
jelentősége – a villamos terek tulajdonsága miatt – csak a mágneses terek esetén van.
A jelleggörbék információt nyújtanak a hajtás aszinkron gépének indítási, állandó fordulatszámú illetve fékezési
üzemállapotának hatásáról.
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5.

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ FELVONÓ HAJTÁSOK OKOZTA ZAVAROK MÉRÉSI
EREDMÉNYEI ÉS KIÉRTÉKELÉSÜK

5.1.

Frekvenciaváltóról táplált, aszinkron motoros, szabályozott felvonó hajtások vezetett zavarainak
mérési eredményei és kiértékelésük

A vizsgált felvonó hajtások közül a 4.3.1. táblázat 1. és 2. sorszámú berendezése OMRON illetve FUJI típusú
frekvenciaváltóval van felszerelve. A hajtómotorok 11 kW és 15 kW értékű tengelyteljesítménye csak kis
mértékben tér el egymástól. A vizsgálat szempontjából fontos teherbírás értéke mindkettőnél 900 kg (12
személy). Az emelési magasságuk jelentős mértékben különbözik (22,4 m és 14,36 m), de mivel a méréseket a
két szélső szint közötti teljes menetek során végeztem, így a két eset csak az állandó sebességgel megtett út
hosszában tér el egymástól.
A 4.3.1. táblázat 2. sorszámú hajtás ASTOR 270196 típusú aszinkron gépe két állórész tekercseléssel
rendelkezik, így a hajtást szabályozatlan, kétsebességes üzemre is alkalmassá teszi. Ezt a műszaki adottságot
kihasználva, ezen a felvonón ugyanazon jellemzőket frekvencia szabályozott üzemben és kétsebességes,
szabályozatlan üzemben is mértem.
Üres fülke leirányú (ÜL) terhelési állapot vizsgálata
A két frekvencia szabályozott felvonó (4.3.1. táblázat 1., 2. sorszám) üres fülke leirányú mozgása során (ÜL) –
amely a felvonó gép motoros üzemállapotbeli maximális terhelését jelenti – az alábbi jellemzőket mértem és
időfüggvényeiket rögzítettem:
o
o
o
o
o
o

hatásos teljesítmény (5.1.1., 5.1.2. ábrák),
fázisáram effektív értéke (5.1.3., 5.1.4. ábrák),
fázisáram pozitív csúcsértéke (5.1.5., 5.1.6. ábrák),
fázisáram torzítási tényezője (5.1.7., 5.1.8. ábrák),
fázisfeszültség effektív értéke (5.1.9., 5.1.10. ábrák),
fázisfeszültség torzítási tényezője (5.1.11., 5.1.12. ábrák).

5.1.1. ábra. Az 1. sorszámú felvonó hatásos teljesítménye ÜL állapotban

5.1.2. ábra. A 2. sorszámú felvonó hatásos teljesítménye ÜL állapotban
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5.1.3. ábra. Az 1. sorszámú felvonó fázisáramának effektív értéke ÜL állapotban

5.1.4. ábra. A 2. sorszámú felvonó fázisáramának effektív értéke ÜL állapotban

5.1.5. ábra. Az 1. sorszámú felvonó fázisáramának pozitív csúcsértéke ÜL állapotban

5.1.6. ábra. A 2. sorszámú felvonó fázisáramának pozitív csúcsértéke ÜL állapotban
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5.1.7. ábra. Az 1. sorszámú felvonó fázisáramának torzítási tényezője ÜL állapotban

5.1.8. ábra. A 2. sorszámú felvonó fázisáramának torzítási tényezője ÜL állapotban

5.1.9. ábra. Az 1. sorszámú felvonó fázisfeszültségének effektív értéke ÜL állapotban

5.1.10. ábra. A 2. sorszámú felvonó fázisfeszültségének effektív értéke ÜL állapotban
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5.1.11. ábra. Az 1. sorszámú felvonó fázisfeszültségének torzítási tényezője ÜL állapotban

5.1.12. ábra. A 2. sorszámú felvonó fázisfeszültségének torzítási tényezője ÜL állapotban
Frekvenciaváltós felvonó hajtások – üres fülke leirányú terhelési állapot – vezetett zavarai adatainak
kiértékelése
A frekvenciaváltóról táplált, aszinkron motoros felvonó hajtások üres fülke leirányú (ÜL) mozgása során mért és
rögzített adatokból, a két felvonó berendezésre vonatkozóan – a megegyező működési elvből következő – azonos
tulajdonságok, illetve – a tervezési, motor kiválasztási különbségekből eredő – eltérések fogalmazhatók meg:
o

Az 1. sorszámú felvonó hajtómotorja egy LOHER UBLA-160 LB-04C típusú (11 kW, 29 A) aszinkron
gép, míg a 2. sorszámúé egy ASTOR 270196 típusú (11 kW, 24/95 A). A frekvenciaváltóról történő
táplálás egyik előnye, hogy a hajtás villamos és mechanikai paramétereit – feszültség, áram, nyomaték
– optimalizálhatjuk. Lehetővé válik pl. akár névleges viszonyokkal történő indítás is. Előírt árammal és
nyomatékkal történő indítás előnye, hogy sem a gépet, sem a hálózatot nem veszi igénybe. Jó példa erre
a vizsgált 1. sorszámú berendezés, amely névleges teljesítménye 15 kW, a mért teljesítmény maximuma
13 kW (5.1.1. ábra) volt, azaz nem érte el a névleges értéket. Ebből következően a fázisáram effektív
értékének maximuma 31,51 A (5.1.3. ábra) volt, amely alig lépi túl a 29 A névleges értéket. Sem az
aszinkron gép, sem a hálózat nincs túlterhelve, a hálózaton még az indítási szakaszban sincs jelentős
feszültség csökkenés (5.1.9. ábra).

o

Nem mondható el ez az előnyös tulajdonság a 2. sorszámú felvonó berendezés indítási viszonyairól.
Ugyanis a 11 kW névleges teljesítményű motor indítási teljesítményének maximuma 35 kW (5.1.2.
ábra), amely több mint háromszorosa a névleges tengelyteljesítménynek. Ehhez a hatásos
teljesítményhez tartozó indítási fázisáram effektív értékének maximuma 51,87 A (5.1.4. ábra), a
fázisáram pozitív csúcsértéke 89,59 A (5.1.6. ábra), amely áramterhelés jelentős mértékben eltér a
névlegestől.

o

Az áram torzítási tényező, mind az indítási, mind az állandó sebességű üzem alatt igen magas értéket ér
el, ITHDfr1ÜLmax = 137% (5.1.7. ábra) és ITHDfr2ÜLmax = 145,94% (5.1.8. ábra). Ez a felharmonikusokkal
erősen szennyezett áram a feszültségekben a jól méretezett vezeték és a tápláló transzformátorok
közelsége miatt még indításkor sem hoz létre a felvonó fővezetékén erős feszültség torzítást,
UTHDfr1ÜLmax = 2,58% (5.1.11. ábra) és UTHDfr2ÜLmax = 4,09% (5.1.12. ábra).
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Üres fülke leirányú (ÜL) terhelési állapot indítási szakaszának vizsgálata
A felvonó hajtó motorjának indítása a hajtás és a hálózat szempontjából is a teljes menet meghatározó fázisa.
Ezen okból az alábbi - üres fülke leirányú (ÜL) – indítási jellemzőket külön is meghatároztam:
o
o
o
o
o

feszültség jelalak (5.1.13., 5.1.14. ábrák),
áram jelalak (5.1.13., 5.1.14. ábrák),
feszültség Fourier spektruma (5.1.17., 5.1.18. ábrák),
áram Fourier spektruma (5.1.17., 5.1.18. ábrák),
áram torzítási tényezője és harmonikus összetevők értékei (5.1.15., 5.1.16. ábrák).

5.1.13. ábra. Az 1. sorszámú felvonó feszültség és
áram jelalakja a maximális indítási áram
pillanatában, ÜL állapotban

5.1.14. ábra. A 2. sorszámú felvonó feszültség és
áram jelalakja a maximális indítási áram
pillanatában, ÜL állapotban

5.1.15. ábra. Az 1. felvonó áram torzítási tényezője
és a harmonikus összetevők értékei a maximális
indítási áram pillanatában, ÜL állapotban

5.1.16. ábra. A 2. felvonó áram torzítási tényezője
és a harmonikus összetevők értékei a maximális
indítási áram pillanatában, ÜL állapotban

5.1.17. ábra. Az 1. sorszámú felvonó feszültség,
áram Fourier spektruma a maximális indítási áram
pillanatában, ÜL állapotban

5.1.18. ábra. A 2. sorszámú felvonó feszültség,
áram Fourier spektruma a maximális indítási áram
pillanatában, ÜL állapotban
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Frekvenciaváltós felvonó hajtások – üres fülke leirányú terhelés, indítási szakasz – adatainak kiértékelése
A frekvenciaváltóról táplált aszinkron motoros hajtások indítási fázisában felvett jelleggörbék az alábbi a teljes
menetre is általánosítható információkat hordozzák.
Mindkét felvonó hajtás hálózati áramának jelalakja (5.1.13. és 5.1.14. ábrák) közbenső egyenáramú körös
frekvenciaváltókra jellemzően periodikus, de nem szinuszos (lásd. 4.1.3. ábra). Ennek oka, hogy a közbenső kör
nagy kapacitású kondenzátora a motornak az energiát egy perióduson belül akkor adja le, amikor a hálózati
feszültség pillanatértéke kisebb, mint a közbenső kör feszültsége. A nagy kapacitás miatt a közbenső kör
feszültsége egy periódus alatt alig csökken. Ebből következik, hogy a kondenzátor a hálózatból energiát csak
olyan időpontokban tud felvenni, amikor a hálózati feszültség a maximum közelében van. A hálózat
áramcsúcsokkal pótolja a felhasznált energiát. Ennek felharmonikus tartalma nagy, a vizsgált időpillanatban
ITHDfr1ÜLi = 125,57% és ITHDfr2ÜLi = 110,45%. A felharmonikus áramoknál (5.1.15. és 5.1.16. ábrák) a zérus
sorrendűek (υ = 3, 9, 15, 21…) kis értékűek, emiatt a nullavezetőt nem terhelik. A negatív (υ = 5, 11, 17, 23,…)
és pozitív (υ = 1, 7, 13, 19,…) sorrendűek értéke nagyobb, de ezek járulékos többletterhelést a nullavezetőben
nem okoznak, viszont szennyezik a hálózatot. A hálózati impedancián átfolyó felharmonikus áramok
felharmonikus feszültségeket eredményeznek (5.1.17. és 5.1.18. ábra).
Üres fülke felirányú (ÜF) terhelési állapot vizsgálata
A frekvencia szabályozott felvonók előzőekben vizsgált üres fülke leirányú (ÜL) haladása mellett a másik szélső
terhelési állapot az üres fülke felirányú (ÜF) mozgása során alakul ki. Ekkor a hajtás aszinkron gépe generátoros
fék üzemállapotban működik. Ebben az üzemben mért és regisztrált hálózati jellemzők:
o
o
o
o
o
o

hatásos teljesítmény (5.1.19., 5.1.20. ábrák),
fázisáram effektív értéke (5.1.21., 5.1.22. ábrák),
fázisáram pozitív csúcsértéke (5.1.23., 5.1.24. ábrák),
fázisáram torzítási tényezője (5.1.25., 5.1.26. ábrák),
fázisfeszültség effektív értéke (5.1.27., 5.1.28. ábrák),
fázisfeszültség torzítási tényezője (5.1.29., 5.1.30. ábrák).

5.1.19. ábra. Az 1. sorszámú felvonó hatásos teljesítménye ÜF állapotban

5.1.20. ábra. A 2. sorszámú felvonó hatásos teljesítménye ÜF állapotban
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5.1.21. ábra. Az 1. sorszámú felvonó fázisáramának effektív értéke ÜF állapotban

5.1.22. ábra. A 2. sorszámú felvonó fázisáramának effektív értéke ÜF állapotban

5.1.23. ábra. Az 1. sorszámú felvonó fázisáramának pozitív csúcsértéke ÜF állapotban

5.1.24. ábra. A 2. sorszámú felvonó fázisáramának pozitív csúcsértéke ÜF állapotban
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5.1.25. ábra. Az 1. sorszámú felvonó fázisáramának torzítási tényezője ÜF állapotban

5.1.26. ábra. A 2. sorszámú felvonó fázisáramának torzítási tényezője ÜF állapotban

5.1.27. ábra. Az 1. sorszámú felvonó fázisfeszültségének effektív értéke ÜF állapotban

5.1.28. ábra. A 2. sorszámú felvonó fázisfeszültségének effektív értéke ÜF állapotban
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5.1.29. ábra. Az 1. sorszámú felvonó fázisfeszültségének torzítási tényezője ÜF állapotban

5.1.30. ábra. A 2. sorszámú felvonó fázisfeszültségének torzítási tényezője ÜF állapotban
Frekvenciaváltós felvonó hajtások – üres fülke felirányú terhelési állapot – vezetett zavarai adatainak
kiértékelése
Üres fülke felirányú menete során (ÜF), csak a fülke megindításhoz, illetve a megállás után rövid ideig, a fülke
megtartásához kell a hálózatból villamos energiát felvenni. Az üres fülke leirányú (ÜL) terhelésénél
megállapított sajátosság ebben az üzemállapotban is jelentkezik. Az 1. sorszámú felvonó indítása során a
névleges teljesítményének csak töredékét 3,5 kW-ot vesz fel, míg a 2. sorszámú a névlegesénél nagyobb 11,8
kW-ot (5.1.19. és 5.1.20. ábra).
A fázisáramok effektív értékeinek maximumai (11.33 A és 24,9 A), illetve a fázisáramok csúcsértékeinek
maximumai (43,58 A és 58,51 A) a teljesítmények alakulását követik.
A közbülső szakaszon az aszinkron gép generátoros üzemállapotban, a fékezési energiát az IGBT-kel
párhuzamosan kapcsolt visszáram diódákon keresztül a közbülső köri kondenzátorba tölti, melyet a
fékchopperen keresztül a frekvenciaváltó a fékellenálláson hővé alakít. Ezen üzemmódban a villamos hálózatba
fékezési energia visszatáplálás nem történik (5.1.19. és 5.1.20. ábra). Ez a nemrégiben kifejlesztett mátrix
inverterrel lenne lehetséges.
A 5.1.25. és a 5.1.26. ábrákból látható, hogy az áram torzítási tényező ebben az üzemállapotban is magas, de
nem haladja meg az ÜL üzemállapotban mért értékeket. Az igen magas áram torzítási tényezőt
ITHDfr1ÜFmax = 134,56% és ITHDfr2ÜFmax = 148,43% jelentős mértékben lehetne csökkenteni hálózati fojtótekercs
alkalmazásával. Ez az adott berendezésekbe – valószínűleg az ár csökkentése miatt – nem lett beépítve, de ennek
hiánya jelentős vezetett zavarokat és hálózatszennyezést eredményez az épület villamos hálózatán.
A fázisfeszültségek effektív értékeinek minimumai az indítási fázisban alakulnak ki, de mivel jelentős mértékű
áramok még ekkor sem terhelik a gépet, a 221,22 V és 229,61 V tápfeszültségek megfelelő értékűek (5.1.27. és
5.1.28. ábra).
A fázisfeszültségek torzítási tényezői (5.1.29. ábra és 5.1.30. ábra) UTHDfr1ÜFmax = 2,78 % illetve
UTHDfr2ÜFmax = 3,38% az üres fülke leirányú terhelési állapotával megegyező nagyságrendűek. Az igen kedvező
értékek az ott elmondottakat támasztják alá.
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5.2.

Kétsebességes, szabályozatlan, aszinkron motoros felvonó hajtás vezetett zavarainak mérési
eredményei és kiértékelésük

A 4.3.1. táblázat 2. sorszámú frekvencia szabályozott felvonó hajtás motorja egy ASTOR 270196 típusú (11 kW,
24/95 A) kéttekercses aszinkron gép. A felvonó alkalmas szabályozatlan, kétsebességes üzemre is. Ezzel
lehetővé vált ugyanazon gép frekvenciaváltón keresztül történő és közvetlen hálózati táplálása során kialakuló
működési jellemzőinek összehasonlítása. A mért és rögzített jelleggörbék megegyeznek a szabályozott
üzemével.
Vezetett zavarok mérése üres fülke leirányú (ÜL) terhelése esetén
Az üres fülke leirányú mozgása során, az aszinkron gép motoros üzemállapotában, teljes menet során mért és
regisztrált jelleggörbék:

5.2.1. ábra. A kétsebességes hajtás hatásos teljesítménye ÜL állapotban

5.2.2. ábra. A kétsebességes hajtás fázisáramának effektív értéke ÜL állapotban

5.2.3. ábra. A kétsebességes hajtás fázisáramának pozitív csúcsértéke ÜL állapotban
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5.2.4. ábra. A kétsebességes hajtás fázisáramának torzítási tényezője ÜL állapotban

5.2.5. ábra. A kétsebességes hajtás fázisfeszültségének effektív értéke ÜL állapotban

5.2.6. ábra. A kétsebességes hajtás fázisfeszültségének torzítási tényezője ÜL állapotban
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5.2.7. ábra. A kétsebességes hajtás feszültség és
áram jelalakjai az indítási fázisban, ÜL állapotban

5.2.8. ábra. A kétsebességes hajtás feszültség és
áram jelalakjai az állandósult menetben, ÜL
állapotban

5.2.9. ábra. A kétsebességes hajtás ITHD tényezője
és az egyes harmonikus összetevők értékei az
indítási fázisban, ÜL állapotban

5.2.10. ábra. A kétsebességes hajtás ITHD
tényezője és az egyes harmonikus összetevők
értékei az állandósult menetben, ÜL állapotban

5.2.11. ábra. A kétsebességes hajtás feszültség,
áram Fourier spektruma az indítási fázisban, ÜL
állapotban

5.2.12. ábra. A kétsebességes hajtás feszültség,
áram Fourier spektruma az állandósult menetben,
ÜL állapotban
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Üres fülke felirányú (ÜF) terhelési állapot vizsgálata
A kétsebességes hajtás üres fülke felirányú (ÜF) üzemállapotában, az aszinkron gép generátoros fékezése esetén
mért és rögzített jelleggörbék:

5.2.13. ábra. A kétsebességes hajtás hatásos teljesítménye ÜF állapotban

5.2.14. ábra. A kétsebességes hajtás fázisáramának effektív értéke ÜF állapotban

5.2.15. ábra. A kétsebességes hajtás fázisáramának pozitív csúcsértéke ÜF állapotban
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5.2.16. ábra. A kétsebességes hajtás fázisáramának torzítási tényezője ÜF állapotban

5.2.17. ábra. A kétsebességes hajtás fázisfeszültségének effektív értéke ÜF állapotban

5.2.18. ábra. A kétsebességes hajtás fázisfeszültségének torzítási tényezője ÜF állapotban
Kétsebességes hajtás vezetett zavarok mérési adatainak kiértékelése
Kétsebességes üzemben a felvonó berendezés hajtó motorjának kisebb pólusszámú tekercselése közvetlenül a
hálózatra kapcsolódik. Az üres fülke leirányú (ÜL) terhelési állapotban, indításkor az álló gépre háromfázisú
feszültséget kapcsolva rövidzárási állapotba kerül. A motor indítási árama és a hálózatból felvett teljesítménye a
névleges értékhez viszonyítva jelentős mértékben megnő. A vizsgált ASTOR 270196 típusú (11kW, 24/95A)
felvonó motor esetén a tekercseket terhelő indítási áram effektív értékének maximuma 99,45 A (5.2.2. ábra), a
hálózatból felvett teljesítmény pedig 47,3 kW (5.2.1. ábra) volt, amely értékek a névlegesnél lényegesen
nagyobbak.
A jelentős áramlökés a táphálózat elemein feszültségesést hoz létre, amely következtében a tápláló feszültség
effektív értékének minimuma 212,8 V-ra csökkent.
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Az indítási fázisban az áram és feszültség jelalakja jó közelítéssel szinuszos (5.2.7. ábra), jelentős mértékű
torzítás nem lép fel ITHD2Si = 16,04 % (5.2.9. ábra).
Az utazósebességgel megtett szakaszon a gép terhelése (22 A, 10 kW) közel névleges, amely a tervező optimális
motor kiválasztására utal. Az áram és a feszültség jelalakok ekkor is szinuszosan váltakozóak (5.2.8. ábra). Az
áram jelleggörbén hálózati problémára utaló módosulások láthatóak, de mértékük nem jelentős, mivel a 4,62 %os torzítási tényező értéke és az áram harmonikus összetevők értékei (5.2.10. ábra) is alacsonyak.
A másik szélső terhelési állapot – üres fülke felirányú mozgása (ÜF) – indításakor az áramlökésre (5.2.14. és
5.2.15. ábrák), a teljesítmény felvételre (5.2.13. ábra), a feszültség letörésre (5.2.17. ábra) vonatkozóan
ugyanazok a megállapítások érvényesek, mint amelyeket az üres fülke leirányú (ÜL) mozgásánál tettem. Az
indítási áram effektív értékének maximuma 97,56 A (5.2.14. ábra), a felvett maximális villamos teljesítmény
46,89 kW (5.2.13. ábra) a névleges értékeknél nagyobbak.
Kétsebességes üzemben az üres fülke felirányú menete során (ÜF) csak a fülke megindításához és lefékezéséhez
kell a hálózatból a fenti villamos energiát felvenni. A közbülső állandó sebességű tehersüllyesztési szakaszon, az
aszinkron gép generátoros üzemállapotban működik és a fékezési energiát a hálózatba visszatáplálja. Ennek
értéke a mérések szerint Pfékmax = - 3,12 kW (5.2.13. ábra).
A kétsebességes, szabályozatlan üzemre vonatkozóan összefoglalva megállapítható:
o

A hajtógép áram és feszültség jelalakjai szinuszosak, a gép nem generál zavarokat a hálózat felé.

o

A torzítási tényező értéke megfelelő (max értéke 25,5%).

o

Az indítási áramfelvétel növekedése jelentős tápfeszültség csökkenést okoz, amely esetünkben még
elfogadható mértékű.

o

A fékezési szakasz nem okoz problémát sem energetikailag, sem a villamos hálózat minőségi jellemzői
szempontjából.

Az előző fejezetben elemzett – ugyanezen hajtógéppel megvalósított – frekvenciaváltóról táplált, szabályozott
hajtás ill. a kétsebességes üzem mért adatainak összehasonlítása alapján az alábbi megállapításokat tehetjük:
o

Szabályozott üzemben indításkor a frekvenciaváltó lágyan indítja a motort, azaz bekapcsoláskor a
motor kapcsaira csökkentett frekvencia és feszültség kerül. Ebből következően a szabályozott üzemben
az egyes fázisokban mért indítási áramok effektív értékeinek maximumai lényegesen kisebbek, mint
kétsebességes üzemben. Pl. az L1 fázisban mért érték szabályozott esetben Ifr2RMSmax = 51,87 A (5.1.4.
ábra), míg ugyanez kétsebességes üzemben I2SRMSmax = 99,45 A (5.2.14. ábra).

o

Az indítási áramlökésben jelentkező jelentős mértékű eltérés hatással van a tápláló fázisfeszültség
effektív értékének minimumaira 224,17 V (5.1.10. ábra), 212,88 V (5.2.5. ábra).

o

A frekvenciaváltók által táplált hajtás hálózat felé kibocsájtott zavarai nagyságrenddel nagyobbak a
kétsebességes hajtásénál. Üres fülke (ÜL) leirányú mozgás esetén az áram torzítási tényező maximális
értéke szabályozott üzemben ITHDfr2ÜLmax = 145,9% (5.1.8. ábra), míg kétsebességes üzemben
ITHD2SÜLmax = 25,5% (5.2.4. ábra). A feszültség torzítási tényező maximális értéke szabályozott
üzemben UTHDfr2ÜLmax = 4,09% (5.1.12. ábra), míg kétsebességes üzemben UTHD2SÜLmax = 3,51%
(5.2.6. ábra).
Üres fülke felirányú (ÜF) mozgása esetén, az aszinkron gép generátoros féküzemében, az áram torzítási
tényező ITHD2SÜFmax = 26,11% (5.2.16. ábra), lényegesen alacsonyabb, mint szabályozott üzemben,
amikor ITHDfr2ÜFmax = 148,43% (5.1.26. ábra). Ez a jelentős különbség a jól méretezett tápvezetéknek
köszönhetően a feszültség torzításokban nem jelentkezik, mivel UTHD2SÜFmax = 3,46% (5.2.18. ábra),
illetve UTHDfr2ÜFmax = 3,38% (5.1.30. ábra) értékű.

5.3.

Váltakozó áramú szaggatóról táplált, aszinkron motoros, szabályozott felvonó hajtások vezetett
zavarainak mérési eredményei és kiértékelésük

Korábban a felvonó iparban hajtógépként aszinkron motort használó szabályozott hajtások szinte kizárólag a
fázisfeszültség szabályozása elvén működtek, amelyekben a felvonó motor számára a változtatható effektív
értékű váltakozó feszültséget egy váltakozó áramú szaggató szolgáltatja. A szakmai zsargonban „fázishasításos”
felvonó hajtásoknak nevezett berendezések felépítését, működési elvét az 2.2. fejezetben részletesen ismertettem.
Ezen a mai napig nagy számban üzemelő hajtások közül öt felvonót vizsgáltam (4.3.1. táblázat), 2 db – 2 db
OTIS GAMMA-L ill. RST-ARC1 szabályozóval, 1 db pedig OTIS GAMMA 160S szabályozóval szerelt.
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A vizsgálatba bevont öt felvonó berendezés (4.3.1. táblázat 3-7. sorszámú) közül kettő (4.3.1. táblázat 3-4.
sorszámú) műszaki paraméterei teljesen megegyeznek. Mind a kettőnél OTIS GAMMA-L szabályozó működteti
a 8,4 kW-os LOHER LNLA-160LA-20S típusú aszinkron motort. Ezért a mérési eredményeik adatait külön
kategorizáltam a könnyebb összehasonlíthatóság érdekében.
A másik három berendezés hajtómotorja is azonos teljesítmény tartományú, hiszen tengelyteljesítményük 15, 16
és 15kW, névleges áramuk 35, 38 és 33A. A 3., 4., 6. sorszámú (4.3.1. táblázat) hajtások szabályozott
fékezéséhez, a kéttekercses felvonó motorok nagyobb pólusszámú tekercsével megvalósított dinamikus
(egyenáramú) fékezést alkalmazzák. Az 5. sorszámút az egytekercses aszinkron motorok fékezésére alkalmas –
felvonó hajtásokban ma már nem használt – ellenáramú fékezéssel látták el (2.2.3. fejezet). Véleményem szerint
egyrészről indokolatlan ezen szabályozó (OTIS GAMMA 160S) és fékezési mód alkalmazása, hiszen a beépített
LOHER LNLA-225MB-20C típusú felvonó motor alkalmas lenne dinamikus fékezés megvalósítására is.
Másrészről viszont lehetőség adódott az eltérő fékezési módoknak a teljesítmény, az áram, a torzítási tényező,
stb. értékeire gyakorolt hatásának vizsgálatára.
Az azonos menetsebességű (1,0 m/s) felvonók menettulajdonságai szempontjából fontos paraméter még a
teherbírás értéke, amely mind a három felvonó esetén 1600 kg.
Reményeim szerint az áttekinthetőséget segíti, hogy egyrészről a berendezések azonos jellemzőit tartalmazó
ábrákat egy csoportba rendezve, egymást követően közöltem. Másrészről a 5.3.1. táblázat elemei összerendelik
az egyes felvonókat (sorszám szerint) és jellemzőiket a megfelelő ábra sorszámmal.
5.3.1. táblázat. A „fázishatásos” elven működő felvonó berendezések mért adatainak ábrajegyzéke
Mérési adatok/
jellemző függvények
Hatásos teljesítmény
Fázisáram effektív értéke
Fázisáram pozitív csúcsértéke
Fázisáram torzítási tényezője
Fázisfeszültség effektív értéke
Fázisfeszültség torzítási tényezője
Fázisfeszültség jelek
Áram jelalak
Áram torzítási tényező értéke
Áram harmonikus összetevők értékei
Feszültség Fourier spektruma
Áram Fourier spektruma
Mágneses térerősség térbeli értékei
Villamos térerősség időfüggvénye
Mágneses térerősség időfüggvénye

Üzem állapot

3

ÜL
ÜF
ÜL
ÜF
ÜL
ÜF
ÜL
ÜF
ÜL
ÜF
ÜL
ÜF
ÜL
indítás
ÜL
indítás
ÜL
indítás
ÜL
indítás
ÜL
indítás
ÜL
indítás
Állandó üzem
ÜL
ÜF
ÜL
ÜF

5.3.1.
5.3.19.
5.3.3
5.3.21
5.3.5
5.3.23
5.3.7
5.3.25
5.3.9
5.3.27
5.3.11
5.3.29

Felvonó berendezés sorszáma
4
5
6
Ábra sorszáma
5.3.2. 5.3.31. 5.3.32.
5.3.20. 5.3.58. 5.3.59.
5.3.4
5.3.34 5.3.35
5.3.22 5.3.61 5.3.62
5.3.6
5.3.37 5.3.38
5.3.24 5.3.64 5.3.65
5.3.8
5.3.40 5.3.41
5.3.26 5.3.67 5.3.68
5.3.10 5.3.43 5.3.44
5.3.28 5.3.70 5.3.71
5.3.12 5.3.46 5.3.47
5.3.30 5.3.73 5.3.74

7
5.3.33.
5.3.60.
5.3.36
5.3.63
5.3.39
5.3.66
5.3.42
5.3.69
5.3.45
5.3.72
5.3.48
5.3.75

5.3.13

5.3.14

5.3.49

5.3.51

5.3.53

5.3.13

5.3.14

5.3.49

5.3.51

5.3.53

5.3.15

5.3.16

5.3.50

5.3.52

5.3.54

5.3.15

5.3.16

5.3.50

5.3.52

5.3.54

5.3.17

5.3.18

5.3.55

5.3.56

5.3.57

5.3.17

5.3.18

5.3.55

5.3.56

5.3.57

5.3.76
5.3.80
5.3.88
5.3.84
5.3.92

-

5.3.77
5.3.81
5.3.89
5.3.85
5.3.93

5.3.78
5.3.82
5.3.90
5.3.86
5.3.94

5.3.79
5.3.83
5.3.91
5.3.87
5.3.95
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A 3. és 4. sorszámú felvonó üres fülke leirányú (ÜL) terhelési állapotának vizsgálata

5.3.1. ábra. A 3. sorszámú felvonó hatásos teljesítménye ÜL állapotban

5.3.2. ábra. A 4. sorszámú felvonó hatásos teljesítménye ÜL állapotban

5.3.3. ábra. A 3. sorszámú felvonó fázisáramának effektív értéke ÜL állapotban

5.3.4. ábra. A 4. sorszámú felvonó fázisáramának effektív értéke ÜL állapotban
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5.3.5. ábra. A 3. sorszámú felvonó fázisáramának pozitív csúcsértéke ÜL állapotban

5.3.6. ábra. A 4. sorszámú felvonó fázisáramának pozitív csúcsértéke ÜL állapotban

5.3.7. ábra. A 3. sorszámú felvonó fázisáramának torzítási tényezője ÜL állapotban

5.3.8. ábra. A 4. sorszámú felvonó fázisáramának torzítási tényezője ÜL állapotban
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5.3.9. ábra. A 3. sorszámú felvonó fázisfeszültségének effektív értéke ÜL állapotban

5.3.10. ábra. A 4. sorszámú felvonó fázisfeszültségének effektív értéke ÜL állapotban

5.3.11. ábra. A 3. sorszámú felvonó fázisfeszültségének torzítási tényezője ÜL állapotban

5.3.12. ábra. A 4. sorszámú felvonó fázisfeszültségének torzítási tényezője ÜL állapotban
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A 3. és 4. sorszámú felvonó üres fülke leirányú (ÜL) terhelés indítási szakaszának vizsgálata

5.3.13. ábra. A 3. sorszámú felvonó feszültség és
áram jelalakjai az indítási fázisban, ÜL állapotban

5.3.14. ábra. A 4. sorszámú felvonó feszültség és
áram jelalakjai az indítási fázisban, ÜL állapotban

5.3.15. ábra. A 3. sorszámú felvonó ITHD tényezője
és az egyes harmonikus összetevők értékei az indítási
fázisban, ÜL állapotban

5.3.16. ábra. A 4. sorszámú felvonó ITHD tényezője
és az egyes harmonikus összetevők értékei az indítási
fázisban, ÜL állapotban

5.3.17. ábra. A 3. sorszámú felvonó feszültség,
áram és teljesítmény Fourier spektruma az indítási
fázisban, ÜL állapotban

5.3.18. ábra. A 4. sorszámú felvonó feszültség,
áram és teljesítmény Fourier spektruma az indítási
fázisban, ÜL állapotban
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A 3. és 4. sorszámú felvonó üres fülke felirányú (ÜF) terhelésének vizsgálata

5.3.19. ábra. A 3. sorszámú felvonó hatásos teljesítménye ÜF állapotban

5.3.20. ábra. A 4. sorszámú felvonó hatásos teljesítménye ÜF állapotban

5.3.21. ábra. A 3. sorszámú felvonó fázisáramának effektív értéke ÜF állapotban

5.3.22. ábra. A 4. sorszámú felvonó fázisáramának effektív értéke ÜF állapotban
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5.3.23. ábra. A 3. sorszámú felvonó fázisáramának pozitív csúcsértéke ÜF állapotban

5.3.24. ábra. A 4. sorszámú felvonó fázisáramának pozitív csúcsértéke ÜF állapotban

5.3.25. ábra. A 3. sorszámú felvonó fázisáramának torzítási tényezője ÜF állapotban

5.3.26. ábra. A 4. sorszámú felvonó fázisáramának torzítási tényezője ÜF állapotban
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5.3.27. ábra. A 3. sorszámú felvonó fázisfeszültségének effektív értéke ÜF állapotban

5.3.28. ábra. A 4. sorszámú felvonó fázisfeszültségének effektív értéke ÜF állapotban

5.3.29. ábra. A 3. sorszámú felvonó fázisfeszültségének torzítási tényezője ÜF állapotban

5.3.30. ábra. A 4. sorszámú felvonó fázisfeszültségének torzítási tényezője ÜF állapotban
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A 3., 4. sorszámú, váltakozó áramú szaggatóval táplált aszinkron motoros felvonó hajtások vezetett
zavarai adatainak kiértékelése
A két felvonó berendezés azonos működési elvű, valamint villamos és mechanikai paramétereik is közel
megegyeznek. A mérési eljárás is ugyanaz volt, azaz üres fülke leirányú (ÜL) és üres fülke felirányú (ÜF)
terhelésekkel meghatároztam a 5.3.1 - 5.3.30. ábrákon rögzített villamos paramétereket. Mivel a most tárgyalt 3.
és 4. sorszámú „fázishasításos” felvonó hajtáson kívül még további három (5., 6., 7. sorszámú) felvonón is
végeztem méréseket, a működési elvből következő sajátosságok kiértékelésével azok mért adatainak közlése
után foglalkozom. Itt csak azt elemzem, hogy a technikai paramétereik azonossága mennyiben tükröződik a mért
adatokon.
Az üres fülke leirányú (ÜL) terhelési állapot indításakor, a 8,4 kW-os névleges tengely teljesítményű felvonó
motorok közül a 3. sorszámú 28 kW-ot (5.3.1. ábra), a 4. sorszámú 35 kW (5.3.2. ábra) villamos teljesítményt
vesz fel a hálózatból. A teljesítményben fellelhető különbségek jelentkeznek a fázisáramok effektív értékeinek és
csúcsértékeinek maximumaiban is,
Ifh3RMSmax = 57,72 A (5.3.3. ábra) és

Ifh4RMSmax = 73,62 A (5.3.4. ábra) illetve

Ifh3peak = 82,04 A (5.3.5. ábra)

Ifh4peak = 107,27 A (5.3.6. ábra).

és

A különbségek a szabályozó indítási paramétereinek eltérő beállításából adódhatnak, de még a nagyobb értékek
is elfogadhatóak a motor terhelhetősége szempontjából. Az állandó sebességgel megtett szakaszon mind a két
gép névlegesen terhelt, 16 A mellett 8 kW teljesítményt vesznek fel a tápláló hálózatból. Az indítási áramokban
észlelhető eltérések a fékezési szakaszokat is jellemzik, hiszen míg a 3. sorszámú motor fékezési áram effektív
értékének maximuma 27 A, addig a 4. sorszámúé 45 A (5.3.3. és 5.3.4. ábra).
A felvonók fázisáramának torzítási tényezői, az állandó sebességű menetszakaszon kis értékűek (8%-10%),
mivel ilyenkor a váltakozó áramú szaggatót felépítő félvezető elemek (tirisztorok) teljesen ki vannak vezérelve.
Az indítási és a fékezési szakaszon, a gyújtáskésleltetés változtatásának függvényében a fázisáramok torzítási
tényezői nagyobb, de még elfogadható értékűek
ITHDfh3ÜLmax = 28% és 74,61% (5.3.7. ábra) illetve
ITHDfh4ÜLmax = 50% és 64,95% (5.3.8. ábra).
Az üres fülke leirányú (ÜL) terhelés indítása esetén rögzített időfüggvények és azok elemzésével megállapított
áram, feszültség harmonikus összetevők értékeiből illetve a Fourier spektrumából megállapítható:
o
o
o

Az áram jelalakja periodikus, de nem szinuszos, az egyes fázisok áram terhelése szimmetrikus.
Fázisonként minden periódusban a szaggatott vezetésből következően kétszer árammentes állapot jön
létre.
A szinuszosan váltakozó feszültségben az előzőekben említett áramváltozás miatt az ún. „lapostető”
torzítás figyelhető meg (5.3.13. és 5.3.14. ábra).
Mind a két hajtás áramának zérus sorrendű összetevői ( = 3, 9, 15, …) elhanyagolható értékűek, a
pozitív és negatív sorrendűek közül az 5., 7., 11. sorszámúak lépnek fel (5.3.15. és 5.3.16. ábra)
elfogadható értékekkel.

Az üres fülke felirányú (ÜF) terhelési állapotban a felvonót fékezni kell, a dinamikus (egyenáramú) fékezés
miatt a hajtás mérési eredményeiből megállapítható:
o

o

Az aszinkron gép a teljes menet során villamos teljesítményt vesz fel a hálózatból. Az indításhoz és a
megállításhoz szükséges dinamikai nyomaték miatt a menet elején és a végén nagyobb értékűt, az
állandó sebességű szakaszon pedig kisebbet, de ezek az értékek vagy el sem érik (5.3.19. ábra), vagy
csak kismértékben lépik túl (5.3.20. ábra) a névleges 8,4 kW-ot.
A fékezéshez szükséges egyenáramot biztosító 1F2U2Ü egyenirányító miatt a fázisáramok torzítási
tényezői mindkét felvonónál nagyobb értékűek (5.3.2. táblázat), mint az üres fülke leirányú terhelési
állapotban voltak (5.3.7. és 5.3.8. ábra).
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5.3.2. táblázat. Fázisáram torzítási tényező maximális értékei ÜL és ÜF terhelési állapotokban
Felvonó sorszáma
Üzemállapot

3

4
ITHDmax [%]

Indítás
Állandó
sebességű
üzem
Megállítás

ÜL
ÜF
ÜL

28
73,59
10

50
78
8

ÜF

65

60

ÜL
ÜF

74,61
73,69

64,95
94,79

A fázisfeszültség torzítási tényező maximális értéke (5.3.29. és 5.3.30. ábra) mindkét felvonó esetén megfelelő
UTHDfh3ÜFmax = 5,76% illetve UTHDfh4ÜFmax =5,32%. Egymástól és az üres fülke leirányú (ÜL) terheléskor mért
értékektől UTHDfh3ÜLmax=6,11%, illetve UTHDfh4ÜLmax = 5,94% is csak kis mértékben térnek el (5.3.11. és 5.3.12.
ábra).
Az 5., 6. és 7. sorszámú felvonó üres fülke leirányú (ÜL) terhelési állapotának vizsgálata

5.3.31. ábra. Az 5. sorszámú felvonó hatásos teljesítménye ÜL állapotban

5.3.32. ábra. A 6. sorszámú felvonó hatásos teljesítménye ÜL állapotban
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5.3.33. ábra. A 7. sorszámú felvonó hatásos teljesítménye ÜL állapotban

5.3.34. ábra. Az 5. sorszámú felvonó fázisáramának effektív értéke ÜL állapotban

5.3.35. ábra. A 6. sorszámú felvonó fázisáramának effektív értéke ÜL állapotban

5.3.36. ábra. A 7. sorszámú felvonó fázisáramának effektív értéke ÜL állapotban
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5.3.37. ábra. Az 5. sorszámú felvonó fázisáramának pozitív csúcsértéke ÜL állapotban

5.3.38. ábra. A 6. sorszámú felvonó fázisáramának pozitív csúcsértéke ÜL állapotban

5.3.39. ábra. A 7. sorszámú felvonó fázisáramának pozitív csúcsértéke ÜL állapotban

5.3.40. ábra. Az 5. sorszámú felvonó fázisáramának torzítási tényezője ÜL állapotban

107

5.3.41. ábra. A 6. sorszámú felvonó fázisáramának torzítási tényezője ÜL állapotban

5.3.42. ábra. A 7. sorszámú felvonó fázisáramának torzítási tényezője ÜL állapotban

5.3.43. ábra. Az 5. sorszámú felvonó fázisfeszültségének effektív értéke ÜL állapotban

5.3.44. ábra. A 6. sorszámú felvonó fázisfeszültségének effektív értéke ÜL állapotban
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5.3.45. ábra. A 7. sorszámú felvonó fázisfeszültségének effektív értéke ÜL állapotban

5.3.46. ábra. Az 5. sorszámú felvonó fázisfeszültségének torzítási tényezője ÜL állapotban

5.3.47. ábra. A 6. sorszámú felvonó fázisfeszültségének torzítási tényezője ÜL állapotban

5.3.48. ábra. A 7. sorszámú felvonó fázisfeszültségének torzítási tényezője ÜL állapotban
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Váltakozó áramú szaggatóról táplált felvonó hajtások – üres fülke leirányú terhelési állapot – vezetett
zavarai adatainak kiértékelése
Az 5., 6., és 7. sorszámú váltakozó áramú szaggatóról táplált, szabályozott felvonó hajtások mérési adatai az
előzőekben elemzett 3., 4. sorszámú hajtásokkal megegyező tulajdonságokat tükröznek. Az üres fülke leirányú
(ÜL) mozgásállapot 5.3.31 – 5.3.48. ábráiból az alábbiak állapíthatóak meg:
o

Az ÜL maximális terhelés esetén a felvonó gép a teljes menet során motoros üzemállapotban működik.
A hajtási állapotban a lágyindítás az ellenpárhuzamosan kapcsolt tirisztorpárok gyújtáskésleltetési
szögének változtatásával történik. Ennek függvényében, indításkor a felvonók fázisáramai effektív
értékeinek maximumai Ifh5RMSmax =105,13A, Ifh6RMSmax = 106,99A, Ifh7RMSmax = 88,15A, amelyek a névleges értékek 3,0-, 2,8- és 2,6-szeresei (5.3.34., 5.3.35. és 5.3.36. ábra).

o

Az indítási áramoknak megfelelően a hálózatból felvett teljesítmények maximum értékei 33,25kW,
30,59kW és 40,35kW nagyságúak (5.3.31., 5.3.32. és 5.3.33. ábra).

o

A teljes sebességű szakaszban a tirisztorpárok gyújtásszöge kicsi, a felvonók áram- és
teljesítményfelvétele a névlegesnél kisebb.

o

A megállási szakaszban – a terheléstől függően – a fékezés döntően a gyújtásszög növelésével valósul
meg, ha a teher megfelelően képes fékezni a fülkét. A megállítási szakaszban a fázisáram effektív
értékeinek maximumai 81A, 80A és 62A, amely értékek mind a három felvonónál kisebbek, mint az
indítási fázisáram effektív értékeinek maximumai (5.3.34., 5.3.35. és 5.3.36. ábra).

o

Az áram torzítási tényezők a menet során mind a három felvonónál elfogadható értékűek, maximális
értékeiket ITHDfh5ÜLmax = 69,45%, ITHDfh6ÜLmax = 85,75%, ITHDfh7ÜLmax = 81,29% akkor veszik fel,
amikor a fülkét meg kell állítani (5.3.40., 5.3.41. és 5.3.42. ábra). Ekkor az 1F2U2Ü egyenirányító
működik.

o

A fázisfeszültségek effektív értékei azonosan 220V értékűek, amelyek az indítási és a megállási áramok
felléptekor csökkennek, de az előírásnak megfelelő értéken belül maradnak (5.3.43., 5.3.44. és 5.3.45.
ábra).

o

A fázisfeszültségek torzítási tényezői (5.3.46., 5.3.47. és 5.3.48. ábra) az elfogadható értékű
áramtorzítás és a jól méretezett hálózat következtében minden esetben kisebbek (6,11%, 6,84% és
6,67%), mint 8%.
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Az 5., 6. és 7. sorszámú felvonó üres fülke leirányú (ÜL) terhelés indítási szakaszának vizsgálata

5.3.49. ábra. Az 5. sorszámú felvonó feszültség és
áram jelalakjai az indítási fázisban, ÜL állapotban

5.3.50. ábra. Az 5. sorszámú felvonó ITHD
tényezője és az egyes harmonikus összetevők
értékei az indítási fázisban, ÜL állapotban

5.3.51. ábra. A 6. sorszámú felvonó feszültség és
áram jelalakjai az indítási fázisban, ÜL állapotban

5.3.52. ábra. A 6. sorszámú felvonó ITHD
tényezője és az egyes harmonikus összetevők
értékei az indítási fázisban, ÜL állapotban

5.3.53. ábra. A 7. sorszámú felvonó feszültség és
áram jelalakjai az indítási fázisban, ÜL állapotban

5.3.54. ábra. A 7. sorszámú felvonó ITHD tényezője
és az egyes harmonikus összetevők értékei az indítási
fázisban, ÜL állapotban
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5.3.55. ábra. Az 5. sorszámú felvonó feszültség, áram
és teljesítmény Fourier spektruma az indítási
fázisban, ÜL állapotban

5.3.56. ábra. A 6. sorszámú felvonó feszültség, áram
és teljesítmény Fourier spektruma az indítási
fázisban, ÜL állapotban

5.3.57.a. ábra. A 7. sorszámú felvonó feszültség,
áram és teljesítmény Fourier spektruma az indítási
fázisban, ÜL állapotban

5.3.57.b. ábra. A 7. sorszámú felvonó feszültség
értékei az indítási fázisban, ÜL állapotban
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Váltakozó áramú szaggatóról táplált felvonó hajtások – üres fülke leirányú terhelés, indítási szakasz –
adatainak kiértékelése
Az 1. és 2. sorszámú frekvenciaváltóról és a 3. és 4. sorszámú váltakozó áramú szaggatóról táplált aszinkron
motoros hajtásokhoz hasonlóan az 5., 6. és 7. sorszámúak üres fülke leirányú (ÜL) terhelésének indítási
szakaszát külön is vizsgálom:
o

A feszültség és az áram hullámformákból látható, hogy a hajtások jelentős mértékben nemlineáris
fogyasztó jellegűek, mivel az áramok periódikusan váltakoznak, de nem szinuszosak (5.3.49., 5.3.51. és
5.3.53. ábra). Az egyes fázisokban az áramvezetés nem folyamatos, a szaggatott vezetés kihat a
fázisfeszültségek jelalakjainak alakulására. A 6. és 7. sorszámú hajtások feszültség időfüggvényein jól
látható az áramváltozások hatása.

o

Az áramok harmonikus összetevőinek (5.3.50., 5.3.52. és 5.3.54. ábra) értékeiből látszik, hogy a 6.
sorszámú hajtásnál megjelennek a zérus sorrendűek ( =3, 9, 15, 21) is, de kisebb mértékben
kimutathatóak az 5. sorszámú berendezésnél is. Ezek az áramok plusz terhelést okoznak a hálózat
nullavezetőjén.
A pozitív és a negatív sorrendű összetevők közül az 5., 7., 11., 13. jelenik meg, jelentős mértékben
szennyezve a táphálózatot.

o

A feszültségek Fourier spektrumaiban (5.3.55., 5.3.56. és 5.3.57. ábra) az 5. és 7. a legjelentősebbek, de
a 6. sorszámú felvonónál a 3. és 9. (zérussorrendű) harmonikus összetevők is domináns értékűek.

Az 5., 6. és 7. sorszámú felvonó üres fülke felirányú (ÜF) terhelésének vizsgálata

5.3.58. ábra. Az 5. sorszámú felvonó hatásos teljesítménye ÜF állapotban

5.3.59. ábra. A 6. sorszámú felvonó hatásos teljesítménye ÜF állapotban

5.3.60. ábra. A 7. sorszámú felvonó hatásos teljesítménye ÜF állapotban

5.3.61. ábra. Az 5. sorszámú felvonó fázisáramának effektív értéke ÜF állapotban

5.3.62. ábra. A 6. sorszámú felvonó fázisáramának effektív értéke ÜF állapotban

5.3.63. ábra. A 7. sorszámú felvonó fázisáramának effektív értéke ÜF állapotban

114

5.3.64. ábra. Az 5. sorszámú felvonó fázisáramának pozitív csúcsértéke ÜF állapotban

5.3.65. ábra. A 6. sorszámú felvonó fázisáramának pozitív csúcsértéke ÜF állapotban

5.3.66. ábra. A 7. sorszámú felvonó fázisáramának pozitív csúcsértéke ÜF állapotban

5.3.67. ábra. Az 5. sorszámú felvonó fázisáramának torzítási tényezője ÜF állapotban
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5.3.68. ábra. A 6. sorszámú felvonó fázisáramának torzítási tényezője ÜF állapotban

5.3.69. ábra. A 7. sorszámú felvonó fázisáramának torzítási tényezője ÜF állapotban

5.3.70. ábra. Az 5. sorszámú felvonó fázisfeszültségének effektív értéke ÜF állapotban

5.3.71. ábra. A 6. sorszámú felvonó fázisfeszültségének effektív értéke ÜF állapotban
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5.3.72. ábra. A 7. sorszámú felvonó fázisfeszültségének effektív értéke ÜF állapotban

5.3.73. ábra. Az 5. sorszámú felvonó fázisfeszültségének torzítási tényezője ÜF állapotban

5.3.74. ábra. A 6. sorszámú felvonó fázisfeszültségének torzítási tényezője ÜF állapotban

5.3.75. ábra. A 7. sorszámú felvonó fázisfeszültségének torzítási tényezője ÜF állapotban
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Váltakozó áramú szaggatóról táplált felvonó hajtások – üres fülke felirányú terhelési állapot – vezetett
zavarai adatainak kiértékelése
A felvonó berendezések az üres fülke felirányú (ÜF) terhelés esetén, fékezési állapotban a teljes menet során a
hálózatból villamos teljesítményt vesznek fel (5.3.58., 5.3.59. és 5.3.60. ábra), a 3. és 4. sorszámú felvonóknál
elmondottak szerint az indításhoz és a megállításhoz nagyobb értékűt, az állandó sebességű tehersüllyesztéséhez
a névleges teljesítmény töredékét.
Külön kell választani a fékezési állapot megvalósítása szempontjából az 5. sorszámú és a 6., 7. sorszámú
felvonókat. Az 5. sorszámúnál a fékezést ellenáramú kapcsolással oldják meg, azaz fázissorrend cserével a gép
forgó mágneses mezejének forgásirányát megfordítják. A menet közbülső szakaszában az ellenpárhuzamosan
kapcsolt tirisztorpárok gyújtáskésleltetési szögét úgy kell beállítani, hogy forgórésszel szemben forgó mező a
megfelelő fékező hatást kifejtse. Ekkor az áram torzítási tényező elfogadható (kb 40-60%) mértékű, értéke a
menet végén, a fülke villamos fékkel történő rögzítése során növekszik meg (ITHDfh5ÜFmax = 105,68%) egy rövid
időre.
A 6. és 7. sorszámú felvonók az üres fülke felirányú (ÜF) menet során dinamikus fékezéssel biztosítják a
megfelelő sebességű tehersüllyesztést. Egy egyenirányító kapcsolás által szolgáltatott egyenárammal táplálják az
aszinkron gép háromfázisú tekercselés két fázisát. Az így kialakuló álló mágneses mező és a forgó forgórész
vezetői között létrejövő kapcsolat fékezési állapotot eredményez. A közbülső szakaszon az egyenirányító
kivezérlése miatt az áram torzítási tényezők elfogadható értékűek ( 80%). Az indítás és a megállítás
szakaszában mind az áramfelvételek (5.3.62., 5.3.63. ábra), mind azok torzítási tényezője (5.3.68. és 5.3.69.
ábra) megnövekszik ITHDfh6ÜFmax = 93,5%, ITHDfh7ÜFmax = 88,4%.
A fázisfeszültségek effektív értékeinek minimumai (217,9V, 214,36V és 215,39V) az előírás szerinti
Un = 230  10% feszültség tűrésmezőn belül vannak (5.3.70., 5.3.71. és 5.3.72. ábra).
A fázisfeszültségek torzítási tényezőinek maximum értékei UTHDfh5ÜFmax=5,6%, UTHDfh6ÜFmax = 6,34% és
UTHDfh7ÜFmax = 6,43% (5.3.73., 5.3.74. és 5.3.75. ábra) a megengedett 8%-os értéken még belül vannak, de
megközelítik azt. További nemlineáris fogyasztó csatlakoztatása esetén a hálózati zavarok csökkentéséről
gondoskodni kell.
Megjegyzés:
A mérési sorozat eredményei alkalmasak arra is, hogy a szabályozott felvonó hajtások beállítási hibáit
kimutassák. Esetünkben a 7. sorszámú váltakozó áramú szaggatóról táplált aszinkron motoros hajtás üres fülke
felirányú terhelése esetén rögzített hatásos teljesítmény (5.3.60. ábra), áram (5.3.63., 5.3.66. ábra) és torzítási
tényező (5.3.69. ábra) változások a helytelenül beállított tachométer meghajtásból adódnak. A hibára a
karbantartó cég figyelmeztetve lett.
Aszinkron motoros, szabályozott felvonó hajtások sugárzott zavarainak mérési eredményei és
kiértékelésük

5.4.

Az értekezésem 4.3.3. fejezetében részletesen ismertetett méréstechnikai eljárással vizsgáltam a
o
o
o

frekvenciaváltóról táplált,
kétsebességes,
váltakozó áramú szaggatóról táplált

aszinkron gépes hajtásokat (4.3.1. táblázat) a sugárzott zavarok szempontjából.
Az alkalmazott mérőműszer minden esetben faállványra helyezett MASCHEK gyártmányú ESM-100 típusú
elektromágneses térerősségmérő volt, online számítógépes kapcsolattal.
Rögzítettem a jellemzők térbeli megoszlását (5.4.1., 5.4.2., 5.4.9., 5.4.10., 5.4.11. és 5.4.12. ábra), valamint a
térbeli mérésből meghatározott maximális helyen a villamos térerősség (5.4.3. – 5.4.4., 5.4.7., 5.4.13. – 5.4.20.
ábra) és mágneses indukció (5.4.5. – 5.4.6., 5.4.8., 5.4.21. – 5.4.28. ábra) időbeli változását ÜL majd ÜF terhelés
során.
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Frekvenciaváltóról táplált, aszinkron motoros, szabályozott felvonó hajtások sugárzott zavarainak mérési
adatai

5.4.1. ábra. Az 1. sorszámú felvonó esetén az eredő mágneses indukció térbeli értékei
a motor feletti 0,5 m-es síkban mérve

5.4.2. ábra. A 2. sorszámú felvonó esetén az eredő mágneses indukció térbeli értékei
a motor feletti 0,5 m-es síkban mérve
Megjegyzés az 5.4.1. és 5.4.2. ábrák értelmezéséhez:
o A motor hossztengelyével párhuzamos tengelyeket az A;B;C;… betűk jelölik, beosztásuk 0,25m
o A motor hossztengelyével merőleges tengelyeket az 1;2;3;… számok jelölik, beosztásuk 0,25 m.
o A színdiagram az adott felület mágneses indukció értékeit mutatja nT ill. μT mértékegységben.
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5.4.3. ábra. Az 1. sorszámú felvonó esetén a villamos térerősség időbeli változása

5.4.4. ábra. A 2. sorszámú felvonó esetén a villamos térerősség időbeli változása

5.4.5. ábra. Az 1. sorszámú felvonó ÜL és ÜF terhelése esetén a mágneses indukció
időbeli változása

5.4.6. ábra. A 2. sorszámú felvonó ÜL és ÜF terhelése esetén a mágneses indukció
időbeli változása
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Kétsebességes, szabályozatlan, aszinkron motoros felvonó hajtás sugárzott zavarainak mérési adatai

5.4.7. ábra. A kétsebességes hajtás villamos térerősségének időbeli változása
ÜL és ÜF terhelési állapotban

5.4.8. ábra. A kétsebességes hajtás mágneses indukciójának időbeli változása
ÜL és ÜF terhelési állapotban
Váltakozó áramú szaggatóról táplált aszinkron motoros, szabályozott felvonó hajtások sugárzott
zavarainak mérési adatai

5.4.9. ábra. A 3. sorszámú felvonó esetén az eredő mágneses indukció térbeli értékei
a motor feletti 0,5 m-es síkban mérve
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5.4.10. ábra. Az 5. sorszámú felvonó esetén az eredő mágneses indukció térbeli értékei a motor
feletti 0,5 m-es síkban mérve

5.4.11. ábra. A 6. sorszámú felvonó esetén az eredő mágneses indukció térbeli értékei a motor
feletti 0,5 m-es síkban mérve
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5.4.12. ábra. A 7. sorszámú felvonó esetén az eredő mágneses indukció térbeli értékei
a motor feletti 0,5 m-es síkban mérve
Megjegyzés az 5.4.9.; 5.4.10.; 5.4.11.; és 5.4.12. ábrák értelmezéséhez:
o A motor hossztengelyével párhuzamos tengelyeket az A;B;C;… betűk jelölik, beosztásuk 0,25m
o A motor hossztengelyével merőleges tengelyeket az 1;2;3;… számok jelölik, beosztásuk 0,25 m.
o A színdiagram az adott felület mágneses indukció értékeit mutatja nT ill. μT mértékegységben.

5.4.13. ábra. A 3. sorszámú felvonó esetén a villamos térerősség időbeli változása ÜL állapotban

5.4.14. ábra. A 3. sorszámú felvonó esetén a villamos térerősség időbeli változása ÜF állapotban
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5.4.15. ábra. Az 5. sorszámú felvonó esetén a villamos térerősség időbeli változása ÜL állapotban

5.4.16. ábra. Az 5. sorszámú felvonó esetén a villamos térerősség időbeli változása ÜF állapotban

5.4.17. ábra. A 6. sorszámú felvonó esetén a villamos térerősség időbeli változása ÜL állapotban

5.4.18. ábra. A 6. sorszámú felvonó esetén a villamos térerősség időbeli változása ÜF állapotban
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5.4.19. ábra. A 7. sorszámú felvonó esetén a villamos térerősség időbeli változása ÜL állapotban

5.4.20. ábra. A 7. sorszámú felvonó esetén a villamos térerősség időbeli változása ÜF állapotban

5.4.21. ábra. A 3. sorszámú felvonó esetén a mágneses indukció időbeli változása ÜL állapotban

5.4.22. ábra. A 3. sorszámú felvonó esetén a mágneses indukció időbeli változása ÜF állapotban

125

5.4.23. ábra. Az 5. sorszámú felvonó esetén a mágneses indukció időbeli változása ÜL állapotban

5.4.24. ábra. Az 5. sorszámú felvonó esetén a mágneses indukció időbeli változása ÜF állapotban

5.4.25. ábra. A 6. sorszámú felvonó esetén a mágneses indukció időbeli változása ÜL állapotban

5.4.26. ábra. A 6. sorszámú felvonó esetén a mágneses indukció időbeli változása ÜF állapotban
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5.4.27. ábra. A 7. sorszámú felvonó esetén a mágneses indukció időbeli változása ÜL állapotban

5.4.28. ábra. A 7. sorszámú felvonó esetén a mágneses indukció időbeli változása ÜF állapotban
Szabályozott felvonó hajtások sugárzott zavarok mérési adatainak kiértékelése
A felvonó berendezések térjellemzőinek vizsgálatára szolgáló mérési sorozatot minden esetben az eredő
mágneses indukció térbeli értékeinek meghatározásával kezdtem. A térbeli értékeket a felvonó üres fülke
leirányú (ÜL) terhelési állapotában, karbantartási sebességgel vettem fel. A mért értékek 3D-s megjelenítése
látható az 5.4.1., 5.4.2., 5.4.9. - 5.4.12. ábrákon, amelyekből a maximális indukció helyét határoztam meg.
Minden ábrában a betűkkel (A, B, C, …) jelölt tengely a motor hossztengelyével párhuzamos. Ahol a mérési
körülmények lehetővé tették a motorok (5., 6., 7. sorszámú) az ábrák szimmetria tengelyében vannak (5.4.10.,
5.4.11. és 5.4.12. ábra). A többi esetben a felvonó berendezések gépházbeli elhelyezkedéséből következően a
gép tengelye körül nem lehetett minden irányban azonos számú mérést végezni. Például az 1. sorszámú
frekvenciaváltós gép közvetlenül a gép tengelyével párhuzamos fal mellé van telepítve, vagy a 3. sorszámú két
fal által is határolt térben áll.
A maximális indukciójú hely, elhanyagolható mértékű eltérésekkel minden esetben a gép tengelye felett, a
fékmágnes környezetében van. Az ott mért értékek erős szórást mutatnak (1,375 - 41T, átlag: 13,013T, szórás:
14,815T).
A géptől távolodva a mágneses indukció nagy meredekséggel csökken és a legtöbb esetben 50-75 cm-re a
maximális érték helyétől alapértékűvé válik. Az egyes felvonó berendezéseken mért sugárzott tér jellemzők
értékeit egymással összehasonlítani nem célszerű, ilyen jellegű következtetések levonására nem alkalmasak,
hiszen nem azonos gyártók termékei (LOHER, ASTOR, LANCOR), illetve a LOHER gépek esetén különböző
típusszámúak, eltérő szerkezeti kialakítással, méretekkel, stb.
Az indukció térbeli eloszlása, ill. a felvett maximális értékek és a működési elvek között összefüggés nem
mutatható ki.
Az 5.4.2. ábra A7 helyén tapasztalható kiugrás a vezérlés transzformátorától ered. Ebben a mérési pontban a
mérőfej közvetlenül a vezérlés transzformátora mellett volt.
Minden egyes felvonónál a térbeli mérésből meghatározott maximális értékű helyen mértem a villamos
térerősség és a mágneses indukció időbeli változását ÜL majd ÜF terhelési állapotban.
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A tér elektromos komponense nem függ az adott feszültség alatt álló berendezésben folyó áram nagyságától.
Nem is szükséges, hogy aktuálisan áram folyjék a vezetőkben, elég ha feszültséget kapcsolunk rá. A térerősség
gyakorlatilag a felülettől, az attól mért távolságtól, valamint a földpotenciáltól mért feszültségszinttől függ. A
mérési eredmények alátámasztották a fenti megállapításokat, mivel felvonó gépenként más-más értéket, de egy
adott felvonó esetén a terheléstől függetlenül az időben állandó értékeket mértem (5.4.3. – 5.4.4., 5.4.7., 5.4.13.5.4.20. ábra).
Megjegyzés:
Minden ábrán itt és a mágneses indukció időbeli változása jelleggörbéknél is különböző színekkel ábrázoltam a
térerősségek komponenseit és eredőjüket. Az egyes színek jelentése:
o piros színű jelleggörbe – X irányú összetevő (motor tengelyével párhuzamos),
o zöld színű jelleggörbe – Y irányú összetevő,
o lila színű jelleggörbe – Z irányú összetevő,
o vörös színű jelleggörbe – az összetevőkből számított eredő.
A mért villamos térerősség jelleggörbék maximum értékei kiolvashatók az 5.4.1. táblázatból.
5.4.1. táblázat. A villamos térerősség és a mágneses indukció mért maximum értékei
Felvonó
Sorszám
Terhelés
ÜL
1.
ÜF
ÜL
2.
Szabályozott
ÜF
ÜL
2.
Kétsebességes
ÜF
ÜL
3.
ÜF
ÜL
5.
ÜF
ÜL
6.
ÜF
ÜL
7.
ÜF

Villamos térerősség
[V/m]
1
1
2
2
2,5
2,5
15
15
45
50
13
15
65
50

Mágneses indukció [T]
2,85
3
22,3
18
15
23
10,5
8
10
11,5
6,5
3
25,5
20,5

Látható, hogy az értékek nagy szórást mutatnak és az előírásoknak megfelelnek, csak az igen szigorú TCO’99
által előírt határértéket (5.4.2. táblázat) haladják meg.
A térösszetevők értékei a felvonó géptől távolodva csökkennek – lásd a 3D-s mérések diagramjai – ezért
kijelenthető, hogy sem a gépházban, sem az utasok által használt felvonófülkében az egészségre káros nagyságú
sugárzás nem lép fel.
5.4.2. táblázat. Határértékek [50]
Forrás
Directive 2004/40/EC of the European
Parlament and of the Council [101]
26. Verordnung zur Durchführung des
Bundes – Immissionsschutzgesetzes [100]
Tjänstemännes Centralorganisation –
TCO’99 [102]
Cанитарно-эпидемиологические
требования к жилым зданиям и
помещениам. 2000 [103]
63/2004 ESZCSM rendelet [127]

Villamos térerősség
[V/m]

Mágneses indukció
[nT]

Érvényesség

10.000

500.000

Európai Unió

5.000

100.000

Németország

10

200

Svédország

500

10.000

Oroszország

5.000

100.000

Magyarország
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Az 5.4.2 táblázatban összefoglalva tájékoztató jelleggel bemutatom a különböző forrásokból származó, az
50 Hz-es terhelésre vonatkozó elektromos térerősség és mágneses indukció egészségügyi határértékeit.
Ezek irányelvekben, vagy azokban megjelölt szabványokban kerültek rögzítésre.
A tér mágneses komponense a feszültség alatt álló berendezés környezetében akkor jön létre, ha abban
aktuálisan áram is folyik. Jól tükrözik ezt a mágneses indukció mért és rögzített időfüggvényei (5.4.5. – 5.4.6.,
5.4.8., 5.4.21. – 5.4.28. ábra). Mindegyik ábrán jól látható, hogy a felvonó berendezés indításával az indukció a
háttér sugárzás alapértékéről a géptől függő mértékben megnő.
A vizsgált két terhelési állapotban (ÜL, ÜF) fellépő mágneses indukció maximum értékeit az 5.4.1. táblázatban
közlöm. Az egyes gépeken mért értékek nagy szórást mutatnak (2,85 - 25,5T), de az 5.4.2. táblázat
határértékeinek – a TCO’99 kivételével – megfelelnek. Döntő többségben az üres fülke leirányú terhelés esetén
nagyobbak a maximumok, amely az ebben az üzemállapotban fellépő nagyobb értékű áramokkal indokolható.
Kiemelkedően alacsony sugárzási értékeket mutat az 1. sorszámú frekvenciaváltótól táplált hajtás (2,85 és 3 T).
A felvonó 5.4.5. ábrája az üres fülke leirányú (ÜL) és üres fülke felirányú (ÜF) terhelési állapotokra mutatja a
mágneses indukció időbeli változását. Jól látható, hogy a felvonó áram alá helyezésével kialakul a 2,85 T
csúcsérték, amely az állandó sebességű menet során 2,45T-ra csökken. A felvonó megállításával az indukció a
háttér értékre esik vissza, majd ÜF terhelésnél a fékezési állapot kialakításakor fellépő (az előzőeknél kisebb)
2,3T lecsökken 2T-ra. Ezen terhelési állapot megállítási fázisában a legnagyobb a térerő, 3T értékű,
vélhetően a fékmágnes működéséből eredően.
Ugyanez a sajátosság figyelhető meg a 2. sorszámú szintén frekvenciaváltóról táplált felvonó gépnél (5.4.6. ábra)
is, hozzátéve, hogy mind a két terhelési állapotnál a megállítási szakaszokon nagyságrenddel nagyobb mágneses
indukció alakul ki (22,3T és 18T), miközben az állandó sebességű menet során nincs jelentős eltérés az 1. és
2. sorszámú felvonó mért adatai között. Ennek oka, hogy ebben az esetben a mérőfej közvetlenül a fékmágnes
behúzó tekercse fölött volt elhelyezve.
A 2. sorszámú felvonó hajtógépét nem csak frekvenciaváltóról táplálva vizsgáltam, hanem hagyományos
kétsebességes hajtásként is. A két esetre a mágneses indukció időbeli változásának grafikonja azonos lefolyású,
közel azonos értékekkel.
Az 5.4.8. ábrán jól nyomon követhető az üres fülke leirányú (ÜL) terhelés esetén az állandó sebességű (áramú)
szakasz 6T értéke a megállítási szakasz kezdetén 15T-ra nő, mivel a gyors motorról lassúra való átkapcsolás
kezdetén a kisebb rándítás elérése érdekében rövid időre mindkét motortekercs árammal gerjesztett. A
jelleggörbék újabb maximum értékeiket – mindkét terhelési állapotban – a fékmágnes működése esetén veszik
fel (9T és 23T).
A 3., 6. és 7. sorszámú váltakozó áramú szaggatóról táplált, aszinkron gépes felvonó hajtások az állandó
sebességű fékezési állapot fenntartásához a hálózatból kisebb teljesítményt (áramot) vesznek fel, mint motoros
üzemállapotban. Ennek megfelelően a menet ezen szakaszain a mágneses indukció értékek üres fülke leirányú
terhelés esetén (5.4.21., 5.4.25. és 5.4.27. ábra) nagyobbak, mint az üres fülke felirányú terhelés esetén (5.4.22.,
5.4.26. és 5.4.28. ábra). A jelleggörbék maximum értékeiket a működési fázis kezdetén és végén veszik fel, a
fülke elindításakor kialakuló indítási áramlökés, ill. a megállításához tartozó fékezési áramok (fékmágnes
működése) következtében. A váltakozó áramú szaggatóról táplált, aszinkron motoros felvonó hajtások közül az
5. sorszámú a fékezés megvalósításának módjában eltér a többitől. Ennél a berendezésnél nem dinamikus, hanem
ellenáramú fékezést alkalmaznak. Az üres fülke felirányú (ÜF) terhelési állapotban a felvonó motor féküzemben
dolgozik és a menet során a szükséges fékező nyomaték eléréséhez növekvő értékű áramot vesz fel a hálózatból
(5.3.61. ábra). Ez a sajátosság a mágneses tér időbeli változása függvényen is látható, mivel az üres fülke
felirányú terheléskor (ÜF) a 3. (5.4.22. ábra), 6. (5.4.26. ábra) és a 7. (5.4.28. ábra) sorszámú felvonók esetén az
állandó sebességű tehersüllyesztésnek megfelelő menet során az indukció értéke nem változik. Az 5. sorszámú
felvonó esetén viszont a teljes menet során a mágneses indukció értéke nő (5.4.24. ábra), majd a megállításkor, a
fék működésekor veszi fel maximum értékét (11T).
A lakosság túlnyomó többsége az idő legnagyobb részében a lakó és háztartási környezetben létrejövő mágneses
térnek van kitéve. Egy átlagos lakásban a szoba közepén, kikapcsolt villamos berendezések mellett a villamos
térerősség 1V/m nagyságrendbe esik, de dugaszolóaljzatok közelében ennél 3 nagyságrenddel nagyobb is lehet.
A mágneses indukció átlagos értéke 30nT nagyságrendjébe esik, de egyes háztartási készülékektől 30cm
távolságban 3T - 20T értékeket is felvehet [124]. A felvonó berendezések motorja felett 0,5m távolságra
mértem ebbe az intervallumba eső értékeket, amelyek egyébként a villamosenergia-elosztó hálózat berendezéseit
is jellemzik. Kijelenthető, hogy a felvonó motorok mágneses tere nem nagyobb intenzitású, mint a villamosenergia-elosztó hálózat berendezései illetve a háztartási készülékek közelében fellépő.

129

A mérési eredményekből levonható következtetések és általánosítások

5.5.

Kutatási tevékenységem célja az volt, hogy szakirodalmi és méréstechnikai alapon vizsgáljam a váltakozó áramú
felvonó hajtásokat, mint nemlineáris terheléseket.
Ezek a rendszerek egyrészről a villamosenergia-átviteli hálózatok minőségi jellemzőit befolyásolják, másrészről
sugárzott mágneses és villamos teret hoznak létre. Mindkét tényező tervezési és üzemeltetési szempontból
jelentőséggel bír, hiszen az ideális, szabványnak megfelelő szinuszos hálózati jellemzők a nemlineáris
fogyasztók megjelenésével torzulnak, ez problémák forrása lehet, mint a hálózati oldalon, mint a rácsatlakozó
berendezések működésében. Az utóbbi évtizedekben a technikai fejlődés tükrében, az életminőség kérdéskörben
előtérbe került az emberek életterét körülvevő mágneses tér hatásainak elemzése. A felvonó berendezések lakóés munkahelyi környezetben telepítettek, ezért célszerű az általuk kibocsájtott sugárzott zavarok vizsgálata. Itt
kell megjegyezni, hogy a tipikus felvonó elrendezés - felső ill. alsó gépházas megoldás - esetén a felvonó
fülkében tartózkodó utasokra e tekintetben a gépházban elhelyezett hajtásrendszer villamos elemei közvetlenül
nincsenek hatással.
Általános érvényességgel megállapítható, hogy a felvonó hajtások működésére, azok energiaminőségét
befolyásoló hatására, a terek tulajdonságaira vonatkozó szakirodalmi megállapításokat a vizsgálatok teljes
mértékben alátámasztották.
A korszerűbb frekvenciaváltós hajtások az ipari alkalmazások szinte minden területén kiszorítják az egyéb
megoldásokat. A felvonóiparban a korábban nagy számban telepített „fázishasításos” elven működő szabályozott
hajtások helyét veszik át. Elterjedésük előnyös hajtástechnikai tulajdonságaiknak köszönhető:
o

o
o
o
o
o
o

Kis karbantartási igényű, egytekercses aszinkron gépek használatát teszik lehetővé. A rövidrezárt
forgórészű aszinkron motorok forgó tömegei kisebbek, mint pl. az egyenáramú motoroké, ebből
következően kisebb az elektromechanikai időállandójuk és kisebb a gyorsító áramokhoz tartozó
tekercsveszteségük is. Maga a motor is olcsóbb és üzembiztosabb az egyenáramú motoroknál.
Háromfázisú hálózatról közvetlenül üzemeltethetők.
4/4-es hajtás megvalósítását teszik lehetővé.
Csaknem veszteségmentes fordulatszám változtatást tesznek lehetővé aszinkron motoros és szinkron
gépes hajtások esetén.
Állandó nyomatékot biztosítanak a teljes fordulatszám tartományban.
Bekapcsolási áramlökés nélkül maximális indítónyomatékot biztosítanak.
Zárt szabályozási láncba építhetők.

A modern technikai megoldással elért előnyös hajtástechnikai tulajdonságoknak azonban ára van. A vezetett
zavarok mérése során igazolódott, hogy a frekvenciaváltós felvonó hajtások (szűrőkapcsolások, fojtótekercsek
nélkül) nagyobb mértékben szennyezik a villamos táphálózatot, mint a „fázishasításos” elven működők.
Mindkét frekvenciaváltós, szabályozott felvonó hajtás áram torzítási tényező maximum értékei (5.5.1. táblázat),
az üres fülke leirányú és üres fülke felirányú terhelés esetén is jelentős mértékben meghaladják (137; 134,56;
145,94; 148,43%) a fázishasításos, szabályozott felvonó hajtásokét (64,95 - 94,79%).
5.5.1. táblázat. Fázisáram torzítási tényező maximum értékei
Sorszám
1.
2.a.
2.b.
3.
4.
5.
6.
7.

Felvonó berendezés
Működési elv
frekvencia szabályozás
frekvencia szabályozás
kétsebességes
„fázishasításos”
„fázishasításos”
„fázishasításos”
„fázishasításos”
„fázishasításos”

ITHDmax [%]
ÜL
137
145,94
25,5
74,61
64,95
69,45
85,75
81,29

ÜF
134,56
148,43
26,11
73,69
94,79
105,68
93,5
88,4

Meg kell jegyezni, hogy a fázisáram torzítási tényezők értékeiben mutatkozó eltérés az állandó sebességgel
megtett menetszakaszokon még nagyobb.
A mért értékekben mutatkozó eltérésekre a két felvonó hajtás működési elvének különbözősége ad
magyarázatot.
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A közbenső egyenáramú körös frekvenciaváltók egyenirányítóján akkor folyik áram, amikor az egyenáramú kör
kondenzátorának feszültsége kisebb, mint az egyenirányító kimeneti feszültsége. A kondenzátor töltőárama nem
folyamatos, hanem impulzusszerű. Így a teljes menet során magas értékű torzítási tényezővel üzemel a hajtás.
Ezzel szemben a váltakozó áramú szaggatóról táplált, szabályozott aszinkron gépes hajtások esetén a menet
közbülső szakaszában, ÜL terhelés esetén az ellenpárhuzamosan kapcsolt tirisztor párok, ÜF esetén az egyfázisú
egyenirányító kapcsolás kivezérlése miatt az áramtorzítási tényezők kicsi, elfogadható értékűek. A
gyújtáskésleltetési szög változtatásával – indítási, megállítási szakaszokban – a torzítási tényező értéke is megnő,
de minden esetben jelentős mértékben kisebb, mint a frekvenciaváltóról táplált hajtásoké.
A váltakozó áramú szaggatóról táplált, szabályozott aszinkron gépes hajtások közül az 5. sorszámú fázisáram
torzítási tényezője a legnagyobb. Az ITHDfh5ÜFmax = 105,68% értékű üres fülke felirányú terhelés esetén, a
fékezési állapotot jellemzi. A magasabb érték magyarázata, hogy a többi géptől eltérően itt ellenáramú fékezést
alkalmaznak.
Referenciának tekinthető a szabályozatlan, kétsebességes aszinkron motoros hajtás, amelynél a fázisáram
torzítási tényező a menet indítási és megállítási szakaszában a legnagyobb (25,5; 26,11%). Ehhez viszonyítva a
vizsgálat tárgyát képező szabályozott felvonó hajtások jellemzőit, megállapítható, hogy a szabályozott felvonó
hajtások fázisáram torzítási tényezőjének értékei a fenti értékeket jelentősen túlhaladják. Az állandó sebességű
menet során (ITHD2S = 8%) a hajtás gyakorlatilag nem szennyezi a táphálózatot. Elmondható, hogy a
menettulajdonságait tekintve alacsony komfort fokozatot nyújtó kétsebességes hajtás, vezetett zavarok
szempontjából a legmegfelelőbb, kis értékű zavarokat kelt, ezért gyakorlatilag lineáris fogyasztónak tekinthető.
A rögzített áram (és feszültség) jelalakok ill. a mért áram harmonikus összetevők alakulása a fázisáram torzítási
tényezőjének elemzésével, illetve a hajtások elméletével foglalkozó 2. fejezetben tett megállapításokkal teljes
egyezőséget mutat.
Mind a két szabályozott felvonó hajtás esetén az áramok periodikusak, de nem szinuszosak. Frekvenciaváltós
felvonó hajtások esetén a kondenzátor töltőárama miatt impulzusszerű áramcsúcsok, a „fázishasításos”
hajtásoknál pedig szaggatott vezetés jön létre. Az áramharmonikus összetevők közül az 5., 7., 11., 13., 17.
domináns (5.5.2. táblázat). A két hajtástípus eltérő működési elvéből következően az áramharmonikusok
alapharmonikusokhoz viszonyított százalékos értékei jelentős mértékben eltérnek egymástól. A frekvenciaváltós
felvonó hajtásoknál pl. az 5. harmonikus értéke 79,5 % és 76,3 %, a 7. harmonikusé pedig 71,4 % és 67,8 %,
ezzel szemben a váltakozó áramú szaggatóról táplált felvonók esetén ezek az értékek jóval kisebbek (15,4 %; 9,4
%; 15,8 %; 11,8 % és 13,5 %, illetve 7,1 %; 5,1 %; 7,0 %; 6,7 % és 7,4 %).
5.5.2. táblázat. Áramharmonikus összetevők értékei indításkor ÜL terhelés esetén
Felvonó
Sorszám
1.
2.a.
2.b.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
[A]
17,03
12,73
41,94
46,45
58,39
101,33
105,46
79,77

5.
[A]
13,54
9,71
0,89
7,17
5,50
15,99
12,47
10,79

[%]
79,5
76,3
2,10
15,4
9,40
15,80
11,8
13,5

Áramharmonikus értékek
7.
11.
[A]
[%]
[A]
[%]
12,16 71,4 8,28 48,6
8,63
67,8 4,26 33,5
0,54
1,30 0,31 0,70
3,31
7,10 1,03 2,20
2,98
5,10 1,23 2,10
7,10
7,00 1,12 1,10
7,04
6,70 1,99 1,90
5,87
7,40 1,17 1,50

13.
[A]
6,27
2,71
0,26
0,81
0,67
1,57
0,41
0,60

17.
[%]
36,8
21,3
0,60
1,70
1,10
1,50
0,40
0,80

[A]
3,13
0,62
0,20
0,48
0,42
1,41
1,16
0,91

[%]
18,4
4,9
0,50
1,00
0,70
1,40
1,10
1,10

Meg kell jegyezni, hogy a 6. sorszámú váltakozó áramú szaggatóról táplált aszinkron motoros szabályozott
hajtásnál kialakultak zérus sorrendű áramharmonikusok is (ν = 3., 9., 15.), amelyek többletterhelést okoznak a
nulla vezetőn (5.3.52. ábra). Az 5. sorszámú felvonónál kisebb értékekkel hasonlót tapasztaltam (5.3.50. ábra).
A harmonikusok nem csak a szabályozott felvonó berendezések működésében okozhatnak hibát, hanem a
hálózaton ill. annak elemein is. A harmonikusok által okozott problémák:
o
o
o
o
o
o

A vezetékveszteségek erőteljes növekedése.
Hálózati rezonancia egyes harmonikus rendszámokon. (Feszültség- és áram többlet igénybevétel.)
Hálózati elemek túlterhelése, túlmelegedése.
Téves védelmi működések.
Adatátviteli vonalak zavarása. (Harmonikus áramok átindukálása miatt.)
Teljesítményelektronikai berendezések hibás vezérlése [53].
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A fázisfeszültségek torzítási tényezőinek értékei minden esetben az előírás szerinti [60] 8%-os határérték alatt
vannak (5.5.3. táblázat).
5.5.3. táblázat. Fázisfeszültségek torzítási tényezőinek maximum értékei
Sorszám
1.
2.a.
2.b.
3.
4.
5.
6.
7.

Felvonó berendezés
Működési elv
frekvenciaváltós
frekvenciaváltós
kétsebességes
„fázishasításos”
„fázishasításos”
„fázishasításos”
„fázishasításos”
„fázishasításos”

UTHDmax [%]
ÜL
2,58
4,09
3,51
6,4
5,94
6,11
6,84
6,67

ÜF
2,78
3,38
3,46
5,76
5,32
5,6
6,34
6,43

A frekvenciaváltók és egyéb nemlineáris fogyasztók felharmonikusokat is tartalmazó árama feszültségesést hoz
létre, amelyben megjelennek a felharmonikus összetevők is. A feszültségesés arányos a táphálózatnak a
csatlakozási ponton mért impedanciájával és a harmonikus árammal. Az impedancia komponensei közül az
induktív részt főleg a táptranszformátor szórási induktivitása, míg az ellenállást elsősorban a tápláló vezeték
ellenállása adja. Ezek aránya miatt kisfeszültségen a feszültségesés jó közelítéssel: ∆U≈IR [13]. Ez a
feszültségesés torzítja a hálózati feszültséget, azaz rontja minőségi jellemzőit, mégpedig nem csupán a
nemlineáris fogyasztó kapcsain, hanem az azonos transzformátorról üzemelő, más párhuzamosan kapcsolt
fogyasztók kapcsain is. Jól méretezett tápláló vezeték (megfelelő keresztmetszet) és nem túl távoli
transzformátor esetén a vezetéken létrejövő feszültségesés nem számottevő és így még aránylag nagy fázisáram
torzítási tényező esetén is elfogadható értékű lesz a fázisfeszültség torzítási tényező értéke, amit a mérések is
igazoltak.
Egyes esetekben a hálózaton további nemlineáris jellegű fogyasztók jelenléte mutatható ki a felvonó berendezés
működése nélküli magas fázisfeszültség torzítási tényező értékekből. A 3-7. felvonóhajtásokat tápláló hálózat
feszültség jellemzői a határértékhez közeliek, egy újabb nemlineáris jellegű terhelés csatlakoztatása problémát
jelenthet.
A felvonó berendezések, mint fogyasztók számára alapvető fontosságú a csatlakozási pontokon rendelkezésre
álló feszültség nagysága. A fogyasztói áram a tápláló vezetéken átfolyva feszültségesést hoz létre. Az időben
változó nagyságú fogyasztói áram miatt a fogyasztói feszültség nem csak a helytől, hanem az időtől is függő
érték. Az áramszolgáltatóknak a kis feszültségű hálózaton MSZ 1: 2003 szabvány [59] szerint a mérőhely
7,8%
csatlakozási pontján a feszültséget U n  230V7,4
kell tartani. Az MSZ 447: 1998 szabvány a csatlakozó%
vezeték és fővezeték együttes feszültségesésére legfeljebb 2%-ot enged meg. Ennek megfelelően helyesen
méretezett csatlakozó- és fővezeték esetében a fogyasztók feszültségének a fogyasztási ponton, a legrosszabb
esetben is U n  230V1010%% feszültség tűrésmezőn belül kell lenni. Felvonó hajtások esetén amennyiben a
tápfeszültség nagyobb a megengedett értéknél gyorsított élettartam csökkenésre (pl. szigetelések elöregedése),
veszteségek növekedésére lehet számítani. A feszültség további növekedése (15 % fölé) a berendezések gyors
tönkremeneteléhez vezethet. Kisebb méretű feszültség csökkenés csak teljesítmény- és motornyomaték
csökkenést okoz. Nagyobb feszültség csökkenés a felvonó berendezés szabályozójának és a teljesítményelektronikát tartalmazó elemeinek hibás működését (pl. RESET kiváltása) ill., tönkremenetelét eredményezi.
Az 5.5.4. táblázatba a vizsgált felvonó berendezések üres fülke leirányú (ÜL) és üres fülke felirányú (ÜF)
terhelési állapotaiban mért fázisfeszültségek effektív értékeit foglaltam össze.
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5.5.4. táblázat. Fázisfeszültségek effektív értékei
Felvonó berendezés
Sorszám
Terhelési állapot
ÜL
1.
ÜF
ÜL
2.a.
ÜF
ÜL
2.b.
ÜF
ÜL
3.
ÜF
ÜL
4.
ÜF
ÜL
5.
ÜF
ÜL
6.
ÜF
ÜL
7.
ÜF

Fázisfeszültségek effektív értéke [V]
Minimum
Átlag
Maximum
220,55
221,37
222,22
221,22
222,04
222,43
224,17
231,48
234,61
229,61
233,66
234,30
212,88
230,70
234,23
212,92
233,07
234,84
226,68
229,18
230,98
226,56
229,29
230,66
224,39
229,34
230,95
226,25
229,04
230,50
223,77
223,90
225,34
217,90
224,54
227,18
211,22
220,36
224,85
214,36
222,17
224,83
210,96
219,47
223,63
215,39
221,53
224,25

Látható, hogy a fázisfeszültség effektív értékeinek sem a minimumai, sem a maximumai nem érik el az előírt
207 V < Un < 253 V határértékeket. A 2. sorszámú felvonó kétsebességes üzemében, ill. a 6. és 7. sorszámú
váltakozó áramú szaggatóról táplált felvonók esetén az indításkor fellépő áramnövekedés a hálózati elemeken
nagyobb feszültségesést eredményez, de az így kialakuló 210 – 212 V tápláló feszültségek még megfelelőek.
Dolgozatom 5.4. fejezetében az aszinkron motoros, szabályozott felvonó hajtások sugárzott zavarai mérési
eredményeivel és azok kiértékelésével foglalkoztam. A rögzített adatok nagy szórást mutatnak, de
megállapítható, hogy a 3D-s mérések esetén a legnagyobb indukciójú hely mindegyik gépelrendezés esetén a gép
tengelye felett volt. A maximális indukciójú helytől távolodva az értékek csökkennek és 50 - 70 cm-re a
környezeti alapértékre állnak be. Az adathalmaz háromdimenziós ábrázolása jól mutatja az olyan kiemelkedő
sugárzással bíró részegységeket, mint a fékmágnes vagy a vezérlés transzformátora.
Megállapítható, hogy a felvonó berendezések működési elvei és az indukció nagysága, ill. annak eloszlása között
összefüggés nem áll fenn. Ezeket a paramétereket a felvonó motor típusa, teljesítménye, az álló és a forgórész
tekercselésének, szigetelésének szerkezeti kialakítása, a fékmágnes típusa és a terhelési állapot együttesen
határozzák meg.
A felvonó berendezések villamos térerősség és mágneses indukció időbeli változásának mérési adatainak
elemzése során a két jellemzőt külön-külön kell vizsgálni. A fizika tudomány törvényszerűségeiből következően
a villamos térerősség értékei jó közelítéssel függetlenek a terheléstől, amit a rögzített jelleggörbék
alátámasztanak. A mágneses indukció értékei viszont függnek a terhelési állapottól. A felrajzolt grafikonok jól
mutatják az indítási, állandó sebességű és leállási menetszakaszokat, a fékmágnes működését, a sebesség
átkapcsolást, stb.
A felvonó berendezések villamos térerősség és mágneses indukció értékeinek megismerése nem csak technikai,
műszaki szempontból fontos, hanem azok élettani, az emberi szervezetre gyakorolt hatásai miatt is. A vizsgált
felvonó gépek által kibocsájtott villamos és mágneses tér mért maximum értékei jelentős mértékben eltérnek
egymástól (1 - 65 V/m ill. 2,8 - 25,5 µT), de szinte minden esetben az előírásokban, szabványokban előírt egészségügyi határértékek alatt maradnak.
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6.

AZ ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

A műszaki fejlődés hatására a felvonó berendezések szállítási teljesítménye, emelési magassága, komfort
fokozata jelentős mértékben megnövekedett. Az új eszközök, technológiák, megoldások azonban újabb
problémák forrásai is. Az aszinkron motoros, szabályozott felvonó hajtások a beépített frekvenciaváltók, a
váltakozó áramú szaggatók révén szennyezik a tápláló villamos hálózatot, illetve az őket körülvevő teret. Az
értekezésben ezen hajtások vezetett és sugárzott zavarait vizsgáltam, elméleti és méréstechnikai módszerekkel.
Kísérletileg igazoltam a felvonó hajtások működésének energiaminőséget befolyásoló hatásait és a terek
tulajdonságaira vonatkozó szakirodalmi megállapításokat.
1.

A váltakozó áramú felvonó hajtások fázisáram torzítási tényezőinek összehasonlításával megállapítottam,
hogy az alacsony komfort fokozatot nyújtó, kétsebességes hajtás kis értékű zavarokat kelt, gyakorlatilag
lineáris terhelésnek tekinthető. A szabályozott, frekvenciaváltóról és a váltakozó áramú szaggatóról táplált
aszinkron gépes felvonó hajtások fázisáram torzítási tényezőinek értékei a referenciaként tekintett
kétsebességes aszinkron gépes felvonó hajtás motoros és generátoros üzemben mért fázisáram torzítási
tényezőit jelentősen meghaladják.

2.

A fázisáram torzítási tényezők, az áram harmonikus összetevők és a fázisfeszültség torzítási tényezők
meghatározásával kimutattam, hogy az előnyös hajtástechnikai tulajdonságokkal rendelkező szabályozott,
frekvenciaváltóról táplált aszinkron motoros felvonó hajtások (szűrőkapcsolások, fojtótekercsek nélkül)
nagyobb mértékben szennyezik a villamos táphálózatot, mint a „fázishasításos” elven működők.

3.

A frekvenciaváltós, szabályozott felvonó hajtások jelentős mértékű fázisáram torzítási tényezőinek hatása
nem jelentkezik a berendezések tápfeszültségeinek jellemzőiben. A fázisfeszültségek torzítási tényezői és
a berendezések csatlakozási pontjainak feszültség értékei minden terhelési állapotban az előírásoknak
megfelelnek, mivel a jól méretezett tápláló vezeték (megfelelő keresztmetszet) és nem túl távoli
transzformátor esetén a tápláló vezeték hossza, keresztmetszete és felépítése mellett a frekvenciától is
függő impedanciáján a felharmonikus áramok okozta feszültségesés nem számottevő.

4.

Az aszinkron motoros felvonó hajtások sugárzott zavarainak térbeli meghatározásával kimutattam, hogy a
mágneses indukció térbeli eloszlása, az indukció maximális értékei és a felvonó berendezések működési
elvei között összefüggés nem mutatható ki. Ezeket a paramétereket a felvonó motor típusa, teljesítménye,
az álló- és forgórész tekercselésének, szigetelésének szerkezeti kialakítása, a fékmágnes típusa és a
terhelési állapot együttesen határozzák meg.

5.

Kimutattam, hogy az aszinkron motoros felvonó berendezések sugárzott zavarainak térösszetevői közül,
mind a terheléstől független, az időben állandó elektromos komponens, mind a felvonó motor
paramétereitől és a terhelési állapotától függő mágneses komponens értéke az előírásoknak megfelel. A
korszerű frekvenciaváltós és a váltakozó áramú szaggatós felvonók az egészségre káros mértékű sugárzást
nem bocsátanak ki.
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FÜGGELÉK
I. számú függelék
HIOKI 3196 típusjelű hálózati analizátor műszaki leírása
A HIOKI 3196 típusjelű műszer kisfeszültségű, ipari frekvenciás hálózatok minőségi jellemzőit képes mérni,
regisztrálni és kiértékelni. Képes mérni egyfázisú két- és háromvezetékes, háromfázisú három- és négyvezetékes
rendszerben az alábbi jellemzőket:
-

-

tranziens túlfeszültség (200 Vcsúcs, a mintavételi időköz 0,5 s),
lökőhullám, feszültségletörés, rövid idejű feszültség-kimaradás,
frekvencia, feszültség, áram, hatásos, látszólagos, meddő teljesítmény, teljesítménytényező
feszültségaszimmetria, áramaszimmetria,
harmonikus és közbenső harmonikus (interharmonikus) feszültségek, áramok és teljesítmények és azok
fázisszögei, teljes harmonikus / interharmonikus feszültségtorzítási tényező és teljes harmonikus
áramtorzítási tényező (THD-F, THD-R),
K tényező, villogás.

A műszer egy hónapi adatot képes eltárolni. A küszöbérték-beállítások segítségével max. 100 esemény tárolható
el. A készülék szoftvere a következő szabványokat veszi figyelembe: EN 61326, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 61010.
Maximális névleges üzemi feszültség 780 Veff és 1103 Vcsúcs. E fölötti feszültséget mérni nem szabad. A
maximális feszültség a bemeneti kapcsok és a föld között 600 Veff. A műszer CAT III túlfeszültségvédelmi
osztályú (IEC 60664) és IP30 védettségű (EN 60529). A műszer fényképe az F.I.1. ábrán látható.

F.I.1. ábra. HIOKI 3196 hálózati analizátor
A hálózati analizátorral végzett méréshez az alábbi egységek állnak rendelkezésre:
HIOKI 3196
9458
9459
9438-02
9660
9670
9671
9264-01

hálózati analizátor,
a hálózati táplálás adaptere,
telepegység (7,2 V, 2700 mAh),
feszültségmérő vezeték (8 db),
árammérő lakatfogó (100 A),
Nyomtató,
hálózati adapter,
vezetékcsatlakoztató adapter.
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A műszer csatlakoztatása

L

TERHELÉS

FORRÁS

Az analizátor többféle kisfeszültségű hálózathoz csatlakoztatható. Az F.I.2. ábra egyfázisú, kétvezetékes
rendszerre történő csatlakoztatás vázlatát mutatja. Az ábrán alul a műszeren levő banánhüvely-csatlakozók és
azok feliratai láthatók.

N
PE

U- U+ U- U+ U- U+
U- U+
CH1 CH2 CH3
CH1 CH2 CH3 CH4 CH4
FESZÜLTSÉGBEMENET ÁRAMBEMENET
F.I.2. ábra. A hálózati analizátor egyfázisú, kétvezetékes rendszerre történő csatlakoztatásának vázlata
Megfelelő mérési eredmény eléréséhez az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
A CH1, CH2 és CH3 mérőcsatornák bemeneti kapcsai egymástól nincsenek elszigetelve, viszont a CH4
csatorna a többitől el van szigetelve.
A kimeneti kapcsokat rövidre zárni nem szabad.
Bemeneti feszültséget nem szabad a kimenetre adni.
Kikapcsolt készülék esetén nem szabad feszültséget / áramot csatlakoztatni a bemeneti kapcsokra.
Mindig a megszakító szekunder kapcsain kell mérni.
A pontos mérés érdekében a műszert bekapcsolás után legalább 30 percig hagyni kell melegedni.
A CH4 bemeneti csatorna használata nem kötelező, továbbá az árammérésre sincs minden esetben szükség.
Az analizátor háromfázisú, háromvezetékes rendszerre történő csatlakoztatás vázlatát az F.I.3. ábra mutatja két
fázisban végzett méréssel. Ugyanezen a hálózaton három fázisban végzett méréssel történő csatlakoztatást az
F.I.4. ábra mutatja. A háromfázisú, négyvezetékes hálózatra való csatlakoztatás az F.I.5. ábrán látható.

TERHELÉS

FORRÁS

L1
L2
L3

U- U+ U- U+ U- U+
U- U+
CH1
CH2
CH3
CH1 CH2 CH3 CH4 CH4
FESZÜLTSÉGBEMENET ÁRAMBEMENET

F.I.3. ábra. A hálózati analizátor háromfázisú, háromvezetékes rendszerre történő csatlakoztatásának vázlata két
fázisban végzett méréssel
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TERHELÉS

FORRÁS

L1
L2
L3

U- U+ U- U+ U- U+
U- U+
CH1
CH2
CH3
CH1 CH2 CH3 CH4 CH4
FESZÜLTSÉGBEMENET ÁRAMBEMENET
F.I.4. ábra. A hálózati analizátor háromfázisú, háromvezetékes rendszerre történő csatlakoztatásának vázlata
három fázisban végzett méréssel

L2

TERHELÉS

FORRÁS

L1

L3
N
PE

U- U+ U- U+ U- U+
U- U+
CH1
CH2
CH3
CH1 CH2 CH3 CH4 CH4
FESZÜLTSÉGBEMENET ÁRAMBEMENET
F.I.5. ábra. A hálózati analizátor háromfázisú, négyvezetékes rendszerre történő csatlakoztatásának vázlata
A műszer beállítása
A HIOKI műszer rendszerbeállításai a SYSTEM – DF2 billentyűkombinációval elérhető képernyőkön történhet.
A DF2 billentyű két különböző képernyő között kapcsol. Az egyik képernyőn olyan általános jellegű beállítások
végezhetők el, mint a pontos idő.
A másik képernyőn lehet beállítani a mérni kívánt rendszer jellemzőit: 1P (egyfázisú rendszer), 3P (háromfázisú
rendszer), 2W, 3W, 4W (2, 3, vagy 4 vezetékes rendszer), 2M, 3M (2 vagy 3 fázisban történik a mérés
háromfázisú rendszer esetén). Itt lehet továbbá a lakatfogók típusát és egyéb adatok beállítását elvégezni.
A mérési eredmények megtekintése
A rendszerrel és a műszerrel kapcsolatos beállítások a SYSTEM - DF2 almenüben végezhetők el. A mérést a
műszer folyamatosan végzi, és a mérési eredmények a különböző képernyőkön megtekinthetők. A rendszer és a
mérés vázlata a SYSTEM – DF1 képernyőjén látható a főbb mérési adatokkal együtt (feszültségek, áramok és
teljesítmények). A DF2 másik képernyőjén a feszültségek és áramok vektorai jelennek meg.
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A SYSTEM – DF3 billentyűkombinációval a DMM (digitális multiméter) képernyő érhető el, a SYSTEM –
DF4 leütésével pedig a felharmonikusok pillanatértékei jelennek meg az ötvenedik rendszámig a THD (Total
Harmonic Distortion) értékével együtt.
Eltárolt mérés időtartamának beállítása
Bizonyos időtartamú mérés eredményei eltárolhatók a belső memóriára (internal memory) vagy PC kártyára (PC
Card). Az eltárolás indítása és leállítása történhet manuálisa, illetve automatikusan.
A mentés manuálisan a START/STOP billentyű leütésével indítható el és újbóli leütésével állítható le. Mentés
közben a készülék a belső memória mezejében a képernyőn vízszintes, sárga színű oszlopdiagram felrajzolásával
jelzi a már elfoglalt memóriaterületet. PC kártyára történő mentéskor annak a mezejében is hasonlóképpen
mutatja az elfoglalt területet.
A készülék csak akkor kezd újabb mentésbe, ha a belső memóriát előzőleg a DATA RESET – ENTER
billentyűkombinációval törölték.
A mentéssel kapcsolatos beállítások a SYSTEM – DF2 képernyőn végezhetők el. A képernyőn megjelenő
tételek a következők:
Rec. Data

ALL DATA (az összes adat eltárolásra kerül)
P & Harm (a teljesítmény és a harmonikusok értékét
tárolja el a műszer)
Power (csak a teljesítményértékeket tárolja el a
készülék)
MAX/MIN/AVE (a maximális, minimális és
átlagérték eltárolásra kerül)
AVE (csak az átlagértéket tárolja el a készülék)

Memory Full

STOP (a belső memória beteltekor a készülék leállítja
a mérést)
LOOP (a belső memória beteltekor az folyamatosan
újraíródik az újabb mérési értékekkel, (PC
kártya használatakor ez a célszerű beállítás)

Interval

1s, 3s, 15s, 30s, 1m, 5m, 10m, 30, 1h, 2h
(a választható mérési időközök- ld. 4.1 táblázat)

Auto Save

OFF (csak a belső memóriára történő mentéshez)
BINARY (a PC kártyára ebben a formátumban ment)
TEXT (a PC kártyára ebben a formátumban ment)

Time Start

OFF (manuális mentés)
ON (automatikus mentés)

Start Time

Y (év), M (hónap), D (nap), h (óra), m (perc)
(a mentés kezdetének időpontja)
Y (év), M (hónap), D (nap), h (óra), m (perc)
(a mentés végének időpontja)

Stop Time

Automatikus mentéskor tehát a Memory Full tételt célszerű LOOP-ra állítani, az Auto Save tételt BINARY vagy
TEXT lehetőségre kell állítani, a Time Start tételt pedig ON-ra.
A START/STOP billentyűt automatikus mentéskor is le kell ütni, a beállítások ezzel jutnak érvényre.
A belső memória 1s-ként minden adat mentésekor kb 6. perc alatt betelik. Az egyes beállításokhoz tartozó
maximális mentési időtartamok az F.1. táblázatban szerepelnek.
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F.1. táblázat.
Időköz

Az egyes mintavételezési időkhöz és mentett adatmennyiséghez tartozó
maximális mentési idők

1s
3s
15 s
30 s

ALL DATA
MAX/MIN/A
AVG
VG
5m, 45s
17m,12s
17m, 15s
51m,36s
1h,26m,15s
4h,18m
2h,52m,30s
8h,36m

P & Harm
MAX/MIN/A
AVG
VG
8m,29s
25m,18s
25m,27s
1h,15m,54s
2h,7m,15s
6h,19m,30s
4h,14m,30s
12h,39m

1 min
5 min
10 min
30 min
1h
2h

5h,45m
1d,4h,45m
2d,9h,30m
7d,4h,30m
14d,9h
28d,18h

8h,29m
1d,18h,25m
3d,12h,50m
10d14h30m
21d,5h
31 nap

17h,12m
3d,14h
7d,4h
21d,12h
31 nap
31 nap

1d,1h,18m
5d,6h,30m
10d,13h
31 nap
31 nap
31 nap

Power
MAX/MIN/A
AVG
VG
3h,1m51s
5h,32m,21s
6h,5m33s
16h,37m,3s
1d,6h,27m,45s 3d,11h,5m,15s
2d,12h,55m,3 6d,22h,10m,3
0s
0s
5d,1h,51m
13d,20h,21m
25d,9h,15m
31 nap
31 nap
31 nap
31 nap
31 nap
31 nap
31 nap
31 nap
31 nap

PC kártya formázása
SYSTM DF4 – F4 - ENTER
Fájl behívása a PC kártyáról
SYSTM DF4 – F4 – a keresett fájl kijelölése a nyílbillentyűk segítségével - ENTER
Fájl törlése a PC kártyáról
SYSTM DF4 – F3 – a keresett fájl kijelölése a nyílbillentyűk segítségével - ENTER
A mért adatok a VIEW menüpont DF1 – 4 almenüi segítségével jeleníthetők meg. A képernyő alsó sorában
további lehetőségek jelennek meg, például kurzor segítségével a diagramok adott pontjainak értékei
leolvashatók.
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II. számú függelék
Maschek ESM-100 elektromos és mágneses mező mérése képes hordozható mérőkészülék műszaki adatai
- Mérési tartomány:

1 nT–20 mT

0,1 V/m–100 kV/m

(>100 kHz 20 µT-ig és
2 kV/m-ig)

- Kijelzési tartomány:

0 nT–20 mT
10 nT–20 mT
15 nT–20 mT

0,0 V/m–10 kV/m
1,0 V/m–100 kV/m
1,5 V/m–100 kV/m

(„50” vagy „16,7” szűrő)
(„high” vagy „low” szűrő)
(„all” szűrő)

- Feloldás:

1 nT

- Méréshatár váltás:

Automatikus (Autorange) szétválasztva hat mérőcsatornára, két fix
mérőtartomány.

- Frekvenciatartomány:

5 Hz–400 kHz (-3dB határ)

100 mV/m

„all” szűrő
„high” szűrő
„low” szűrő
„50” szűrő
„16” szűrő

5 Hz–400 kHz
2 kHz–400 kHz Felül áteresztő szűrő
5 Hz–2 kHz Alul áteresztő szűrő
50 Hz sávszélesség Sáv áteresztő
16,7 Hz sávszélesség Sáv szűrő

- Pontosság:

+ 5% (szinusz, 50 nT–20 mT, 5 V/m–100 V/m), + 5 digit

- Mért érték:

Decimális kijelzés 2 Hz, értékskála 10 Hz 3 sec Peakhold

- Kijelzés:

LCD kijelző háttér megvilágítással H és E mező egyidejűleg
mindig 3D illetve 1D értékek
H-mező

- Funkciók:

Hx  Hy  Hz E-mező
2

2

2

2

Ex  Ey  Ez
2

2

Minimális és maximális érték memória, 1D mérés (Hx és Ex
tengely) valósidejű óra, töltés és akku üres állapotának jelzése a kijelzőn.

- Hosszútávú memória:

1800 adat (6 csatorna és funkciók)

- Időtartam:

1h, 8h, 24h, 48h, 168h, egyszeri mérés és kartografálás

- Időintervallum:

2s, 16s, 48s, 96s, 336s, egyszeri mérés és kartografálás

- Analóg kimenetek:

4x 0–600 mVeff (lezárás> 100 kohm) Hx, Hy, Hz,
Ex (választási mód Hy/Hz vagy Ez/Ez)

- Akku üzem:

Nickel-Metallhydrid-Akku (Ni-MH 6v/1,5Ah)
nehézfém mentes

- Készenléti idő:

30 óra világítás nélkül, 10 óra világítással kb. 3 óra gyorstöltés

- Hálózati üzem:

Automatikus váltás hálózati üzemre,
gyorstöltés majd feszültség tartás
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- PC csatlakozás:

Üvegszálas adatkábel (LWL) RS232 9 pólúsú csatlakozó

- Távirányítás:

Minden lényeges funkció (LWL) kábelen keresztül a
Graph ESM-100-ban elvégezhető

- Hőmérséklet tartomány:

0–40ºC üzemi hőmérséklet

- Méretek:

365 mm x 83 mm x 56 mm

- Súly:

560g

Minden technikai adat 20ºC-on érvényes. A pontossági értékek az egyes tengelyekre homogén térben
érvényesek.

145

III. számú függelék
Mérési helyszínek, elrendezések

F.III.1.ábra. Az 1. sorszámú felvonó vezetett zavarok mérési elrendezése.

F.III.2. ábra. Az 1. sorszámú felvonó sugárzott zavarok időfüggvényének mérési elrendezése
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F.III.3. ábra. A 2. sorszámú felvonó vezetett zavarok mérési elrendezése

F.III.4. ábra. A 2. sorszámú felvonó sugárzott zavarok időfüggvényének mérési elrendezése
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F.III.5. ábra. A 4. sorszámú felvonó vezetett zavarok mérési elrendezése

F.III.6. ábra. Az 5. sorszámú felvonó hajtó motorja
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F.III.7. ábra. Az 5. sorszámú felvonó vezetett zavarok mérési elrendezése
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