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Előszó 

Ezúton szeretném kifejezni köszönetem azok felé, akik nélkül ez a disszertáció nem 

jöhetett volna létre. Köszönettel tartozom témavezetőimnek, Dr. Ladányi Józsefnek és 

Dr. Varjú Györgynek, hogy a kutatómunka közben felmerülő kérdéseimmel, valamint 

magánéleti gondjaimmal bármikor fordulhattam hozzájuk. Barátságuk sokat segített a 

problémák leküzdésében. Remélem, munkásságukat méltóképpen tudom folytatni. 

Sokat köszönhetek továbbá Dr. Divényi Dániel és Dr. Frans Sollerkvist Uraknak, 

akik mindig rendelkezésemre álltak a numerikus számításokkal kapcsolatos ötletek 

megvitatására, és segítséget nyújtottak ezek megvalósításához. Köszönöm továbbá Feil 

Zoltán és Bodrogi Péter Urak segítségét a laboratóriumi mérések előkészítésében. 

Köszönöm az Energetikus Képzést Támogató Alapítványnak a konferencia-

részvételek támogatását; a SPIE Hungary Kft-nek a vizsgálati mintadarabokat és a 

kötegelt vezető előkészítését; továbbá a Villamos Energetika Tanszék 

munkaközösségének a motiváló, pozitív légkört, a közös ebédeket és kávészüneteket. 

Végül, de nem utolsósorban köszönöm Feleségemnek, Családomnak és 

Barátaimnak azt a támogatást és biztatást, ami nélkül ez a munka szintén nem jöhetett 

volna létre. 

Végül álljon itt Dr. Varjú György Professzor Úr találó mondása, amely többször 

is visszaköszönt a kutatómunka során, és valószínűleg a jövőben is a fülembe fog 

csengeni: 

„Sokféleképpen lehet rosszul mérni, de csak egyféleképpen lehet majdnem jól.” 
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1. Bevezetés 

A klasszikus villamosenergia-rendszer az ipari elektronika, a szoftvertechnológia, 

valamint az infokommunikációs technológiák (ICT) területén elért fejlődésnek 

köszönhetően jelentős átalakulás előtt áll. Az ún. prosumerek (olyan felhasználók, akik 

fogyasztók és termelők is lehetnek, pl. napelemes rendszerrel rendelkező háztartás) 

megjelenésével új kihívások jelentek meg a villamosenergia-rendszer üzemeltetői 

oldalán. A konvencionális egyirányú energiaáramlás kétirányúvá válik, amely kiegészül 

a készülékek közti kétirányú kommunikációval is, így kialakítva az okos hálózatot (smart 

grid). A nagy volumenű megújuló energiaforrások (pl. naperőművek) integrálása, a 

prosumerek megjelenése nagy mennyiségű információfeldolgozást és arra épülő modern 

szabályozási algoritmusok kidolgozását igényli. Így ezen szoftverek létrehozása 

hozzájárul a fenntartható fejlődés biztosításához, az ellátásbiztonság és rendelkezésre 

állás javításához, amelyek korunk legfontosabb törekvései közé tartoznak az 

energiaszektorban. 

Az okos hálózatok kialakulásának folyamata azonban számos műszaki és 

gazdasági problémát is felvet. Ilyen például a villamosenergetikai létesítmények és ICT 

eszközök közti elektromágneses összeférhetőség (EMC) biztosítása, különös tekintettel a 

2–150 kHz frekvenciatartományra, elsősorban a megfelelő szabványok hiánya miatt. A 

szabványosítási szervezetek aktívan dolgoznak a hiányzó szabványok kialakításán, ez 

azonban a probléma műszaki és tudományos hátterének feltárása nélkül nem valósítható 

meg. Doktori kutatásom elsősorban a zavarkibocsátó és zavarelszenvedő berendezések 

közti csatolási út vizsgálatára fókuszál, de érinti ezen berendezések jellemzőinek 

feltárását is. Ezzel hozzájárul ahhoz, hogy a 2–150 kHz frekvenciatartományra is 

megszülethessenek az EMC-szabványok. 

Kutatásaim célja a fent említett problémakör kevésbé ismert területeinek 

vizsgálata, szem előtt tartva, hogy kutatásaim ne csak a szakirodalom kritikai 

feldolgozásában, valamint ezeken alapuló – a valóságtól sokszor elrugaszkodó – 

szimulációkban merüljön ki, hanem a mérnöki gyakorlat számára is hasznos 

laboratóriumi és helyszíni méréseket tartalmazzon. Disszertációm témája több ponton is 

kapcsolódott a párizsi székhelyű CIGRE/CIRED JWG C4.31 munkacsoport Irányelvéhez 

(Guide) [S1], amely szintén a mérnöki gyakorlat szempontjából alkalmazható ismereteket 

foglalja össze. A munkacsoport tevékenységébe 2017-ben aktívan bekapcsolódtam. Így a 
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disszertációmban összefoglalt munkásságom jó része a 2019 végén kiadott műszaki 

irányelv részét is képezi. 
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2. Fogalommeghatározások, jelölések 

A jelen fejezet azon legfontosabb fogalmakat, definíciókat, jelöléseket foglalja össze, 

amelyeket disszertációm során gyakrabban használok. Ennek felépítése a következő: 

tudományos munkám jelentős részét a különböző elrendezésű vezetők felületi 

impedanciájának meghatározása tette ki, így a 2.1. alfejezetben a felület impedancia 

definícióját adom meg. A 2.2. szakaszban a disszertációban gyakran előforduló 

jelöléseket, még a 2.3. pontban a rövidítéseket ismertetem. 

2.1. Felületi impedancia 

A kis- és középfeszültségen leggyakrabban használt sodronyok felületi impedanciájának 

vizsgálata disszertációm egyik kulcstémája, így ennek definícióját ezen fejezeten belül 

külön, kiemelten tárgyalom. A felületi impedancia definíciója a Nemzetközi Távközlési 

Unió (ITU) releváns direktívájában található. Az ajánlás III. kötete [1] taglalja a felületi 

impedancia elméleti vonatkozásait, valamint számítási módszereit, a II. kötet [2] pedig 

példákon keresztül ismerteti annak gyakorlati alkalmazhatóságát. 

Két koncentrikus cső alakú vezető felületi impedanciájának értelmezését a 2-1. 

ábra mutatja be [3]. Az áttekinthetőség érdekében az ábrán a koncentrikus csövek felső 

része látható, a szimmetriatengelyt pontozott vonallal jelöltem. A vizsgált csövek hossza 

𝐿, az általánosság kedvéért végpontjaik 𝑍0 és 𝑍0
′  impedancián át záródnak, amelyeknek 

azonban csak a hurokimpedancia számításakor van jelentőségük. A két cső áramköri 

helyzetében különbség van: az 1-es cső árama külső visszavezetéssel a 2-es csövön 

záródik, még a 2-es cső árama belső visszavezetéssel az 1-es csövön záródik. Az 1-es 

csövön tehát a külső visszavezetéssel, a 2-es csövön a belső visszavezetéssel adódó 

felületi impedancia értelmezhető. 

A felületi impedanciák a csövek fala mentén elhelyezett, a cső falához teljesen 

hozzásimuló, de attól elszigetelt vezető segítségével értelmezhetők és mérhetők. 

Megjegyzendő, hogy ez a definíció szerinti mérés a valóságban nem állítható elő 

pontosan, mivel a felületi vezetőnek rendelkeznie kell egy véges vastagságú szigeteléssel. 

A felületi vezetőt a cső távoli végén (𝑂′) hozzá kell kötni a csőhöz, a közeli végen (𝑂) 

pedig a cső fala és a felületi vezetők közti feszültséget kell mérni – a 2-1. ábrán elhelyezett 

négy feszültségmérővel. A felületi impedancia definíció szerint a megfelelő felületen 

mért feszültség és a csövön átfolyó áram hányadosa. 
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2-1. ábra: Felületi impedanciák mérésének elve [3] 

A fentiek szerint tehát két koaxiális csőből álló elrendezés esetén négy felületi 

impedancia értelmezhető, a kétféle visszavezetés és két felület alapján.  

• Belső felületi impedancia külső áramvisszavezetéssel (2-1. összefüggés): 

 𝑍𝑏
𝑘 =

𝑈1𝑏

𝐼
 2-1 

• külső felületi impedancia külső áramvisszavezetéssel (2-2. összefüggés): 

 𝑍𝑘
𝑘 =

𝑈1𝑘

𝐼
 2-2 

• belső felületi impedancia belső áramvisszavezetéssel (2-3. összefüggés): 

 𝑍𝑏
𝑏 =

𝑈2𝑏

𝐼
 2-3 

• külső felületi impedancia belső áramvisszavezetéssel (2-4. összefüggés): 

 𝑍𝑘
𝑏 =

𝑈2𝑘

𝐼
 2-4 

2.2. Alkalmazott jelölések 

A következőkben megadom a disszertációban gyakran alkalmazott jelölések 

értelmezését, valamint jellemző dimenzióit. A feszültségeséseket, impedanciákat, 

induktivitásokat jellemzően fajlagos (hosszegységre eső) mennyiségként használom. A 

laboratóriumi mérések során mért fizikai mennyiségeket (feszültség, áram) saját 
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dimenziójukban adom meg, a feszültségek azonban 2,9 méter mérési hosszra is 

vonatkoztathatóak. Egyes összefüggéseknél a dimenziók egyeztetése miatt eltérő 

mértékegység lehet szükséges (pl. Bessel-függvények argumentumában). 

𝐴,𝐴𝑆 [mm2] vezető keresztmetszete 

𝑓 [Hz] frekvencia 

𝐺𝑀𝑅 [mm] vezető redukált sugara 

𝐈𝛂(𝑥)  
elsőfajú x képzetes argumentumú módosított 𝛼 indexű Bessel-

függvény 

𝐼ℎ [mA] 
N készülék által összegződött szupraharmonikus zavaráram 

nagysága  

𝐼ℎ𝑖 [mA] 
az i. készülék által okozott szupraharmonikus zavaráram 

nagysága 

𝐼𝑔𝑟𝑖𝑑 [mA] a hálózat felé folyó szupraharmonikus zavaráram nagysága 

𝐼𝑀, |𝐼𝑀| [A] mért áram (komplex mennyiség) és abszolútértéke 

𝐽 [
mA

mm2
] áramsűrűség 

𝐽0 [
mA

mm2
] áramsűrűség a vezető felületén 

𝐉𝛂(𝑥)  elsőfajú x képzetes argumentumú 𝛼 indexű Bessel-függvény 

𝐊𝛂(𝑥)  
másodfajú x képzetes argumentumú módosított 𝛼 indexű Bessel-

függvény 

𝐿𝐶  [
mH

km
] tömör vezető belső induktivitása (elméleti érték) 

𝐿𝑒𝑥𝑡 [
mH

km
] külső induktivitás 

𝑁 [-] készülékek darabszáma 

𝑝 [
1

m
] komplex vektor, értéke √−𝑗𝜔𝜇𝛾 

𝑟0 [mm] (egyenértékű) tömör vezető sugara 

𝑟𝑏 [mm] csőszerű vezető belső sugara 

𝑟𝑘 [mm] csőszerű vezető külső sugara 

𝑅0 [
Ω

km
] vezető egyenáramú ellenállása 

𝑅𝐶  [
Ω

km
] tömör vezető belső ellenállása (elméleti érték) 
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TSHC [mA] teljes szupraharmonikus áram 

𝑈𝑀, |𝑈𝑀| [mV] mért feszültség (komplex) és abszolútértéke 

𝑍𝐶 [
Ω

km
] tömör vezető belső impedanciája (elméleti érték) 

𝑍𝐶
′  [

Ω

km
] 

tömör vezető belső impedanciájának és a mérővezető 

elhelyezéséből adódó külső reaktancia összege 

𝑍𝑀, |𝑍𝑀| [
Ω

km
] mért impedancia (komplex) és abszolútértéke 

𝛾 [
1

m
] terjedési együttható 

𝛿 [mm] behatolási (skin) mélység 

𝜌 [Ωm] fajlagos ellenállás 

𝜎 [
S

m
] fajlagos vezetőképesség 

𝜑𝑒𝑟𝑟 [°] szöghiba értéke 

𝜑𝐼+𝐸  [°] belső impedancia és külső reaktancia összegének szöge 

𝜑𝐶
𝑍′

 [°] 𝑍𝐶
′  impedancia szöge 

𝜑𝑀
𝐼  [°] mért áram szöge 

𝜑𝑀
𝑈  [°] mért feszültsége szöge 

𝜑𝑀
𝑍  [°] mért impedancia szöge 

𝜇 [
Vs

Am
] 

permeabilitás, az abszolút (𝜇0) és relatív (𝜇𝑟) permeabilitás 

szorzata 

𝜔 [
rad

s
] körfrekvencia 

2.3. Egyéb fogalmak, rövidítések 

Végül ez a szakasz a disszertációban előforduló egyéb fogalmakat és szervezetek 

rövidítéseit hivatott tisztázni. 

Szupraharmonikus (supraharmonic) – a villamos hálózaton jelenlévő olyan 

zavaráramok és feszültségek, amelyek frekvenciája a 2–150 kHz 

frekvenciatartományba esik; 

AMN/LISN (Artifical Mains Network/Line Impedance Stabilization Network) – 

műhálózat; 

AMR (automatic meter reading) – automatikus mérőleolvasás; 
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CENELEC (Europen Committee for Electrotechnical Standardization) – Európai 

Elektrotechnikai Szabványosítási Bizottság; 

CIGRÉ (Internation Council on Large Electric Systems) – Nagy Villamosenergia-

rendszerek Egyesülése; 

DSO (distribution system operator) – elosztóhálózati rendszerirányító; 

EMC (electromagnetic compatibility) – elektromágneses összeférhetőség; 

EMI (electromagnetic interference) – elektromágneses zavarás; 

IEC (International Electrotechnical Commission) – Nemzetközi Elektrotechnikai 

Bizottság; 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) – Villamos- és 

Elektronikai Mérnökök Egyesülete; 

ITU (International Telecommunication Union) – Nemzetközi Távközlési Unió; 

LED (light-emitting diode) – led, világító dióda, félvezető anyagból készült 

fényforrás; 

NFC (near field communication) – jellemzően okostelefonok és egyéb mobil 

eszközök közti rövid hatótávú kommunikációs technológia; 

PEN-vezető (protective earth neutral) – védővezetőként és nullavezetőként 

funkcionáló vezető; 

PLC (power line communication) – villamos hálózati távközlés. 
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3. A téma aktualitásainak áttekintése 

A 2–150 kHz frekvenciatartományban az utóbbi két évtizedben megjelent EMC-

problémák oka, hogy a zavarkibocsátó berendezések, továbbá az ezen 

frekvenciatartományba eső zavarokra érzékeny berendezések egyszerre jelentek meg a 

villamosenergia-hálózaton. A zavarkibocsátó és zavarérzékeny készülékek párhuzamos 

alkalmazásából adódóan egy olyan zavarási helyzet állt elő, amely az egyes készülékek 

egymásra hatása következtében működésromlást, funkcióvesztést, valamint élettartam-

csökkenést is eredményez. Erre számos megtörtént ipari esemény is felhívja a figyelmet. 

Az iparban észlelt működésromlások és funkcióvesztések alapján a 2–150 kHz 

szabványosítása elindult, amely jelenleg is folyamatban van.  

A továbbiakban a 2–150 kHz frekvenciatartománybeli vezetett elektromágneses 

zavarás problémakörét és aktualitásait mutatom be részletesen. A fejezet nagy része a 

témába vágó nemzetközi kutatások eredményeinek, továbbá a szabványhelyzet 2019. 

decemberi állapotának összefoglalását tartalmazza. A szakirodalom tárgyalását a 3-1. 

ábrán látható elektromágneses zavarmechanizmus általános modellje szerinti 

csoportosításban végzem. 

 

3-1. ábra: Az elektromágneses zavarjelenség általános modellje 

Az elektromágneses zavarjelenség modelljét követve a 3.1. fejezetben a vizsgált 

frekvenciatartományban tipikusan jelenlévő zavarkibocsátó berendezéseket mutatom be 

a témában elérhető nemzetközi szakirodalom alapján. A 3.2. fejezet foglalkozik a 

készülékek zavartűrésének ismertetésével, végül a 3.3. fejezet a zavarkibocsátó és 

zavartűrő készülékeket összekötő vezetett csatolási úttal kapcsolatos szakirodalmat 

tárgyalja. Ezt követően a 4. fejezet ismerteti a sellyei naperőműparkban végzett 

zavarkibocsátási méréseket, amely a fenti csoportosítást követve a zavarforrások 

vizsgálata közé sorolható. Munkásságom jó része a csatolási úttal kapcsolatos műszaki, 
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tudományos ismeretek bővítését célozta, így ezeket a további, 5., 6. és 7. fejezetekben 

tárgyalom részletesen. 

3.1. Zavarkibocsátók 

A kis- és középfeszültségű hálózat szupraharmonikus zavarjelenségeinek azonosításában 

nagy szerepet játszott a CENELEC SC205a Tanulmányi Bizottsága. A tanulmányi 

bizottság két korábbi jelentéséből készült a  CLC/TR 50627:2015 [4] jelentés, amely az 

egyik legjobb összefoglaló műszaki jelentés a témában. A bizottság feladata a 2–150 kHz 

frekvenciatartományban lévő EMI esetek azonosítása és dokumentálása, továbbá az 

érintett berendezések csoportosítása volt. A tanulmányi bizottság a következő 

berendezéseket azonosította zavarkibocsátóként: inverterek (pl. napelemparkok, 

napelemes rendszerek inverterei); változtatható fordulatszámú hajtások (pl. liftek, sí-

felvonók, keringető szivattyúk, klímaberendezések); kapcsolóüzemű tápegységek (pl. 

fényforrások, számítógépek, TV-k, DVD-lejátszók); szünetmentes tápegységek, 

világítóberendezések (pl. LED, kompakt fénycső, fénycső); háztartási berendezések 

(indukciós főzőlap, mosógép, elektromos borotva); AMR-PLC (automatikus 

fogyasztásmérő távleolvasó berendezések). 

A következő alfejezetekben a zavarok forrásaként leggyakrabban azonosított 

készülékekkel kapcsolatos nemzetközi szakirodalmat és saját méréseinket foglalom 

össze. 

3.1.1. Fényforrások zavarkibocsátása 

A fényforrások a globális villamosenergia-fogyasztás kb. 15%-át teszik ki. Ezen okból 

érdemes a fényforrásokat, ezek közül is az EMC szempontból kritikus kompakt 

fénycsöveket és LED-eket külön említeni. A LED-ek jelentős áttörést hoztak az 

energiahatékonyságban. Energiafogyasztásuk átlagosan 80%-kal kisebb a hagyományos 

izzólámpákhoz képest. A megfelelő energiafelhasználás, továbbá a kisfrekvenciás EMC 

szabványok miatt a legtöbb LED-meghajtó áramkör néhány kHz-es, fix értékű kapcsolási 

frekvenciát alkalmaz, ami elektromágneses zavarás forrása lehet. Az [5] irodalom szerint 

a LED-ek zavarkibocsátása nagymértékben függ az alkalmazott meghajtótopológiától. 

• Kis teljesítményű LED-ek (jellemzően 20 W-nál kisebb teljesítmény) 

esetén általában egyszintű konvertert alkalmaznak. Az egyik 

legegyszerűbb topológia egy Graetz-hídból, valamint egy Buck 

konverterből áll. A két egység elvégzi az egyenirányítást, továbbá a 



14 

megfelelő áramerősség beállítását. Ezen egyszerű topológiák EMC-

tulajdonságai kifejezetten rosszak, így 20 W felett nem alkalmazhatók. 

• Közepes teljesítményű LED-ek (20–50 W teljesítmény): jellemzően 

Flyback konvertert használnak, amely jobb EMC-tulajdonságokkal 

rendelkezik, azonban a váltakozó feszültségű oldal ebben az esetben is 

szupraharmonikusokkal terhelt. 

• Nagy teljesítményű LED-ek (50–400 W teljesítmény): főként 

közvilágításként alkalmazzák. Jellemzően többszintű konverter található 

bennük, nagy kapacitású szűrőkondenzátorral rendelkeznek. 

A nagyobb teljesítményű LED-ek használata tehát előnyösebb az EMC 

szempontjából kedvezőbb meghajtótopológiák gazdaságos alkalmazhatósága miatt. Meg 

kell azonban említeni, hogy több és jobb szűrő alkalmazása ugyan előnyös lehet a nem 

szándékolt zavarkibocsátás csökkentésére, ugyanakkor más irodalmak bemutatták, hogy 

ezek a szándékolt zavarkibocsátást (pl. PLC-alapú villamos fogyasztásmérő távleolvasás) 

is akadályozzák. A zavarkibocsátás mértéke csökkenthető a kapcsolóelemek megfelelő 

vezérlési stratégiájával is. Ez a megoldani kívánt EMC-probléma szempontjából egy 

szerencsésebb megoldás, mert úgy csökkenti a zavarkibocsátást, hogy nem iktat be a 

szűrőkapacitásokon keresztül újabb söntágakat a villamosenergia-rendszerbe. Az [5] cikk 

egy ilyen alternatív vezérlési technikát ismertet. 

A [6] forrás kompakt fénycsövek által felvett áram torzításának mértékét vizsgálja 

a kapocsfeszültség torzításának függvényében, az 5–70 kHz tartományra korlátozva. A 

feszültségtorzítást egy saját fejlesztésű, a PC hangkártyajelét erősítő berendezéssel hozták 

létre. A laboratóriumi mérések során két, különböző gyártmányú, 7 W teljesítményű 

kompakt fénycsövet vizsgáltak. A mérést időtartományban végezték 2,5 MSa/sec 

mintavételi sebességgel, 20 ms időablakkal. Az adatok kiértékelése 

frekvenciatartományban történt, az áttérést MATLAB-ban diszkrét Fourier-

transzformációval valósították meg. Az eredmények alapján két főbb konklúziót vontak 

le: egyrészt az áram harmonikus torzításának mértéke szinte teljesen lineárisan függ a 

készülék kapcsain mérhető feszültségtorzítással; azonban a linearitás mértéke függ a 

frekvenciától – kisebb frekvencián ugyanakkora feszültségtorzítás nagyobb 

szupraharmonikus áramot eredményezett. 

A [7] cikk LED-lámpák zavarkibocsátását vizsgálta, azonban az egyedi 

zavarkibocsátás mértékének, illetve csökkentésének lehetősége helyett a több ugyanolyan 

készülékből eredő zavarok összegződésének mértékét próbálta megbecsülni. Ehhez 
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készítettek két egyedi panelt, amely 50 db, illetve 197 db LED fogadására alkalmas. A 

foglalatok egy része csoportonként, másik része egyedileg is kapcsolható. A két panelt 

két különböző gyártó eltérő névleges teljesítményű, fényerősségű és színhőmérsékletű 

fényforrásaival szerelték fel. A szupraharmonikus méréseket a csatlakozási ponton 

végezték 10 kHz-es sávszélességben, a sáv közepét a fényforrások zavarkibocsátási 

spektrumához igazítva. A kiértékelés során a teljes szupraharmonikus áramokat (TSHC) 

hasonlították össze.  

Az első esetben (50 db lámpát tartalmazó panel) a referencialámpa TSHC-értéke 

1 mA volt, még az összes lámpa bekapcsolása esetén 6,5 mA-re nőtt a hálózat fele folyó 

TSCH-érték. A második esetben (190 db lámpa) viszont azt tapasztalták, hogy a zavar 

mértéke 40–50 db fényforrás esetén érte el a maximumát, majd innen csökkenni kezdett: 

190 db lámpa esetén például ugyanakkora volt, mint 8 db lámpa esetén. A maximális 

zavarkibocsátáshoz tartozó lámpák darabszáma a hálózat, illetve a készülékek 

impedanciájának arányától függ.  

A cikk további célja a mérési eredmények alapján olyan egyszerű modellek 

vizsgálata és létrehozása, amelyek alkalmasak arra, hogy segítségükkel az ipari szereplők 

(pl. DSO-k) a zavarszintet meg tudják becsülni. Főbb konklúziója, hogy az IEC 61000-

3-6 [8] klasszikus harmonikusokra alkalmazott 3-1. egyenlet szerinti modellje nem igazán 

alkalmas a szupraharmonikus zavar mértékének becslésére. Ezen kívül vizsgálták még a 

3-2. egyenlet szerint Larsson-modell jóságát is; továbbá készítettek három új modellt: a 

3-3. egyenlet szerinti Rönnberg-modellt; a 3-4. összefüggés szerinti Bollen-modellt; 

valamint a 3-5. egyenlet szerinti Espín-modellt. 
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A 3-1. egyenletben 𝐼ℎ𝑖 az i. készülék h. frekvenciás szupraharmonikus árama; 𝛼 

egy, a készülékek számától függő változó, értéke 𝛼 = 2, amennyiben ℎ > 10; 𝐼ℎ a h. 

frekvenciás eredő szupraharmonikus áram. A 3-2. egyenletben 𝑇𝑆𝐻𝐶𝑁 az N darab 

készülék teljes harmonikus torzítása; 𝐼𝑔 egy bizonyos 𝑓𝑚𝑖𝑛  és 𝑓𝑚𝑎𝑥  frekvencia közti 

szupraharmonikus áramok eredője; 𝑁 a készülékek száma; 𝑏 a készülékekre jellemző 

nemlinearitást kifejező paraméter. A 3-3., 3-4. és 3-5. egyenletekben 𝑁 szintén a 

készülékek számát; 𝐶 egy vizsgált készülék kapacitását; 𝐶𝑔𝑟𝑖𝑑 a mögöttes hálózat 

kapacitását; 𝐼𝐿𝑖 az 𝑖. készülék szupraharmonikus áramát jelenti.  

A modellek paramétereit (𝛼, 𝛽) a mérési eredmények alapján görbeillesztéssel 

határozták meg. A 3-4. egyenlet szerinti Bollen-modell esetén 𝛽 értéke például negatív 

szám lett, amely ellentétben áll a modellezni kívánt jelenség fizikájával. Megjegyzendő, 

hogy a szerzők által jónak mondott modellek között is található 45%-os eltérés az 

eredmények között. Aggályos továbbá, hogy a modelleket nem ellenőrizték független 

mintahalmazon; azaz egy olyan harmadik típusú fényforrásokon, amelyre vonatkozóan 

előzetesen megadják a paramétereket, megbecsülik a zavar mértékét, majd ezt ellenőrzik 

valós mérésekkel. Az elérni kívánt cél (ipari felhasználhatóság) megkívánná, hogy az 

eredmények jóságát ilyen módon is igazolják. További fejlesztési lehetőség lehet olyan 

általános modell kidolgozása, amely különböző fogyasztókra (különböző frekvenciájú és 

amplitúdójú spektrum) is működik. Érdemes megemlíteni azonban, hogy ez az első 

cikkek egyike, amelyben konkrét modelleket is létrehoztak, így ez mindenképpen jó, 

folytatandó kezdeményezésnek tekinthető. 

Végül érdemes néhány szót ejteni a szabványkörnyezetről. A fényforrások 

vezetett és sugárzott zavarkibocsátásának megengedett mértékét a CISPR 15 (MSZ EN 

55015:2018) [9] szabvány szabályozza a 9 kHz – 400 GHz frekvenciatartományban. A 

szabvány minden olyan berendezésre vonatkozik, amelynek elsődleges funkciója a 

világítás, így például normál fényforrások, reklámvilágítások, dekorációs célú 

világítások, vészvilágítás stb. A szabvány által megengedett zavarkibocsátás kvázi 

csúcsértéke a 9–50 kHz tartományban 110 dBV, még 50–150 kHz között 90 dBV-ról 

80 dBV-ra csökken, logaritmikus frekvencia skálán lineárisan. 

3.1.2. Villamos hálózati távközlés (PLC) 

A smart grid koncepció egyik alapvető pillére a kétirányú kommunikáció biztosítása az 

eszközök között, amely több módon is megvalósítható: lehetséges például vezeték nélküli 
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technológiák használata, külön adatátviteli célra készült hálózatok használata, vagy maga 

a villamosenergia-rendszer is szolgálhat kommunikációs csatornaként. A villamos 

hálózati távközlés (PLC: Power Line Communication) célja alapvetően a 

villamosenergia-rendszer elemeinek adatátviteli célú felhasználása. A PLC-technológia 

előnye, hogy a már meglévő villamosenergia-hálózatot használja, a nagyfrekvenciás jelek 

csatolását ellátó modemeket kivéve nem szükséges új infrastruktúra kiépítése. A PLC 

alkalmazásának hátránya azonban, hogy a villamosenergia-rendszer alapvetően az 50 Hz-

es villamos energia továbbítására optimalizált, így nagyfrekvenciás átviteli jellemzői nem 

túl kedvezők. Ezen kívül a folyamatosan változó topológia (pl. hálózati elemek 

kapcsolása, fogyasztók fel- és lecsatlakozása) szintén kedvezőtlen a kommunikáció 

szempontjából. Nem is beszélve arról, hogy egyes berendezések a távközlésben 

alkalmazott frekvenciákon nem szándékolt zavarokat bocsátanak ki [10]. 

A PLC-alapú technológiák a sávszélességük, valamint a használt 

frekvenciatartomány alapján három főbb kategóriába sorolhatók [10], [11]. 

• Ultrakeskenysávú PLC (UNB): jellemzően 3 kHz alatti vivőfrekvenciával. 

Kis adatátviteli sebességgel rendelkezik. A kisebb frekvenciának 

köszönhetően előnye, hogy kevésbé van kitéve a vezetékek és kábelek 

csillapításának. Jellemző alkalmazási területe az otthoni automatizáció, 

tipikus példái pedig az X10, valamint az Aclara TWACS technológiák. 

• Keskenysávú PLC (NPL): protokolltól függően 9–500 kHz között, egy 

vagy több vivőfrekvenciával rendelkező, alapvetően okos fogyasztásmérő 

készülékek távleolvasását hivatott kiszolgálni. Ehhez az egyes országok 

különböző frekvenciatartományokat definiáltak. Európában a CENELEC 

a 3–148,5 kHz, az USA-ban az FCC a 9–490 kHz, még Japánban az ARIB 

a 10–450 kHz tartományokat jelölte ki. 

• Szélessávú PLC (BPL): jellemzően a 1,8–250 MHz 

frekvenciatartományban üzemel, több frekvencián, nagy adatátviteli 

sebességgel rendelkezik. Alapvetően az épületeken belüli kommunikáció 

kiváltására hozták létre (Intranet). 

A 3-2. ábra további, Európában alkalmazott PLC technológiák vivőfrekvenciáit 

mutatja be. 
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3-2. ábra: Európában alkalmazott PLC technológiák és vivőfrekvenciáik a vizsgált 

frekvenciatartományban [S2] 

Vizsgálataim szempontjából a keskenysávú PLC-nek van jelentősége, hiszen az 

általam vizsgált frekvenciatartomány tipikus szándékolt zavarkibocsátó eszközei közé 

tartozik. A kommunikációra az utóbbi évtizedekben több protokollt is létrehoztak: az ITU 

által definiált PRIME-ot (két protokoll is), valamint szintén az ITU által definiált G3-

PLC-t. Az IEEE esetén az 1091 szabványsorozat foglalkozik a PLC-vel, ezek közül az 

IEEE 1091.2 a keskenysávú PLC-vel. Az IEC szabványok közül az IEC 61000-3-8 

foglalkozik a PLC-k szándékolt zavarkibocsátásával, az IEC 61000-2-2 pedig az 

összeférhetőségi szintekkel. 

3.1.3. Háztartási méretű kiserőművek (HMKE) és naperőműparkok 

A nemzeti és EU-s energiastratégia fontos elemét képzik a megújuló energiaforrások. 

2020 végére Magyarország kb. 1330 MW beépített napelemes kapacitással rendelkezett. 

Ez 2030-ra akár a 7700 MW-ot, 2040-re akár a 13300 MW-ot is elérheti [12]. A 

napelemes termelőegységek egyik fő alkotóeleme az inverter, amely a napelemes stringek 

kapcsain előálló egyenfeszültséget a villamosenergia-rendszer névleges frekvenciájának 

megfelelő váltakozó feszültséggé alakítja. Ezt jellemzően a készülékekben alkalmazott 

félvezetőelemek gyors kapcsolgatásával érik el. Az így előállított váltakozó feszültség 

velejárója, hogy az inverterek kapcsolási frekvenciájukon, illetve azok többszörösén 

szupraharmonikus zavarokat bocsátanak ki. A [4] dokumentum az invertereket is a 

leggyakoribb zavarkibocsátó berendezések között tárgyalja. Ennek, illetve a megújuló 

penetráció rohamos növekedésének okán érdemes ezen termelőegységek EMC-

aspektusait is vizsgálni. A következőkben először a szakirodalomban eddig bemutatott 
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főbb eredményeket foglalom össze, majd a 4. fejezetben saját, naperőműparkban végzett 

méréseinket ismertetem. 

A [13] forrás az egyik legkorábbi szupraharmonikus frekvenciatartománnyal is 

foglalkozó helyszíni mérések egyikét mutatja be, amelyet egy 1 MW teljesítményű 

naperőműparkban végeztek. A legfontosabb szupraharmonikusokra vonatkozó 

következtetése, hogy a kisfeszültségű oldalon jelentkező zavarok jellemzően a 

készülékek között (a naperőműpark belső hálózatán) záródnak, és nem terjednek tovább 

a nagyobb feszültségszintek felé. 

A [14] szerzői négy különböző naperőműves termelés helyszíni méréseivel 

kapcsolatos tapasztalatait foglalják össze. A legkisebb termelőegység 15 kW, még a 

legnagyobb 275 kW névleges teljesítménnyel bírt. Az inverterek két gyártótól 

származtak, egyik típus 20 kHz, még a másik típus 32 kHz kapcsolási frekvenciával 

rendelkezett. Helyszíntől függően 1-5 invertert alkalmaztak. Az inverterek által okozott 

2–150 kHz tartományba eső zavarokat egyértelműen azonosították az inverterek ki- és 

bekapcsolt állapotában végzett spektrummérések. A mérések során a többinverteres 

helyeken azonosítottak egy „pulzáló jellegű”, pár száz Hz frekvenciájú zavarkomponenst, 

amely valószínűleg az azonos inverterek kissé eltérő kapcsolási frekvenciáinak 

eredménye (az egyes inverterek kapcsolási frekvenciái nem szinkronizáltak). 

Végül a [15] irodalom azt vizsgálta, milyen hatása van a besugárzás változásának 

a zavarkibocsátásra. A cikkből sajnos néhány alapvető információ nem derül ki (pl. 

vizsgált inverterek típusa, kapcsolási frekvenciája, darabszáma, teljesítménye), azonban 

konklúziói jó összhangot mutatnak saját méréseim konklúzióival. A szerzők két 

konfigurációban vizsgálták a zavarkibocsátás – besugárzás kapcsolatát: szigetüzemben, 

illetve hálózatra csatlakozva. Megállapították, hogy a besugárzás növekedésével nő a 

zavarkibocsátás is, a kapott görbéket extrapolálva pedig látható a saját, később ismertetett 

méréseink egyik fő következtetése: az inverterek zavarkibocsátása akkor sem szűnik meg 

teljesen, ha a napelemek nem termelnek, de a hálózatra csatlakoznak. 

3.2. Zavartűrő berendezések 

A CLC/TR 50627:2015 [4] alapján a következők tartoznak a 2–150 kHz 

frekvenciatartomány zavartűrő berendezései közé: AMR-PLC (automatikus villamos 

fogyasztásmérő távleolvasás), fényforrások, villamos fogyasztásmérők, vezérlések (pl. 

dimmerek, riasztó rendszerek, közlekedési jelzőlámpák, piszoárok, konyhai 
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berendezések), kommunikációs berendezések (pl. routerek), notebookok, amatőr 

rádiókészülékek, bankkártya-terminálok, NFC-olvasók. 

3.2.1. Fényforrások 

A 3.1.1. fejezetben bemutattam a LED-lámpák zavarkibocsátását. A szakirodalom szerint 

azonban ezek nem csak zavarkibocsátó, hanem zavartűrő berendezésként is 

viselkedhetnek. A [5] forrás szerint szupraharmonikus környezetben a vezérlési funkciók 

(pl. dimmelés) meghibásodhatnak, valamint szupraharmonikus környezetben megnő a 

LED-ek flicker-emissziója, továbbá élettartamuk lecsökken. A [16] forrásban arra a 

következtetésre jutottak, hogy a szupraharmonikus feszültségek hatással vannak a LED-

ek fényerejére is. 

3.2.2. Villamos hálózati távközlés (PLC) 

A villamos hálózati távközlést szintén nagy gyakorisággal azonosították zavartűrő 

alkalmazásként. A PLC-re nézve leginkább a kapcsolási frekvenciás harmonikusok 

kritikusak. A robusztusság növelése a kódolási és modulációs technikák változtatásával 

lehetséges: több (szélessávú) vivőfrekvencia alkalmazása előnyös lehet egy-egy 

keskenysávú vivőfrekvenciával szemben. Az adatvesztés elkerülésének érdekében a 

redundancia növelése, kisebb bit/szimbólum arány, valamint az ismételt adatküldés is 

hatékony lehet. Utóbbi jelentősen növeli a csatorna terhelését, így az adatütközések 

valószínűségét is. Villamos oldalról a megfelelő EMC szűrőáramkörök alkalmazása 

segíthet. Azonban ezek a szűrők a parallel kapacitásaikkal a hasznos jelnek is söntutat 

jelentenek, így adott esetben alkalmazásuk a PLC-re nézve akár káros is lehet. 

3.2.3. Smart fogyasztásmérők 

Az okos (kommunikációval rendelkező) fogyasztásmérő készülékek nagy fokú telepítése 

mind az USA-ban, mind Európában évekkel ezelőtt elkezdődött [17]. 2015-ben az USA-

ban minden harmadik háztartásban volt okos fogyasztásmérő, míg ebben az évben az EU 

terve 2020-ra 170-180 millió okosmérő telepítése volt. A fogyasztásmérő készülékek a 

frekvenciatartomány tipikus zavartűrő berendezései közé tartoznak, az okos 

fogyasztásmérők pedig kétszeresen is érintettek a problémában. Egyrészt a 

szupraharmonikus zavarok jelentősen befolyásolhatják a mérési pontosságukat. Másrészt, 

amennyiben a fogyasztásmérők távleolvasását villamos hálózati távközlés segítségével 

végzik, a kommunikáció is meghiúsulhat. 
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A [18] cikkben tíz különböző fogyasztásmérő készülék mérési pontosságát 

vizsgálták egy vízszivattyú üzeme mellett, amely az alkalmazott szabályozó okán 

szupraharmonikus-kibocsátó. A szivattyú felvett árama gyorsan változik, nagy 

meredekség jellemzi, néhány s-os felfutási idővel. A vizsgálat során a készüléket egy 

teljesen torzításmentes, ideális szinuszos feszültséget előállító generátorról üzemeltették. 

Ennek a célja az volt, hogy a hálózaton jelen lévő egyéb zavartól el tudják választani a 

szivattyú által kibocsátott szupraharmonikusok hatását.  

A szivattyút a vizsgálat során három különböző típusú szabályozóval vezérelték. 

A 10 db mérő különböző típusú volt: söntellenállásos, áramváltós, Rogowski-tekercses, 

Hall-szenzoros (régi és új modellek is). Az összetételük jól reprezentálta a holland 

lakosságnál megtalálható mérőpalettát. A mért értékeket egy nagy pontosságú, 

szupraharmonikus környezetben is bizonyítottan megfelelően üzemelő 

referenciamérőhöz viszonyították. A vizsgálatokból a következő fontosabb konklúziók 

keletkeztek: a szivattyú önmagában (szabályozó nélkül) nem befolyásolja a mérők 

pontosságát. Azonban a szabályozó alkalmazásával jelentős áramtüskék keletkeznek, 

amely -91% és +175% közötti mérési hibát produkált, a normál esetben 0,5% vagy 1% 

osztálypontosságú fogyasztásmérőknél. Egy másik [19] szakirodalomban már jóval 

nagyobb, -61% és +2675% közötti mérési hibákat közöltek. A mérési hiba értéke minden 

fogyasztásmérő készülék esetén változott, amennyiben a szivattyút vezérlő szabályozót 

lecserélték más típusúra. 

A [20] irodalom ugyanezen smart mérőkre vonatkozóan azt mutatja be, hogy 

változik a mérési pontosság fényerőszabályozóval ellátott LED-lámpák és kompakt 

fénycsövek esetén. A vizsgálatot több paraméter változtatásával végezték: a hálózati 

impedancia, a soros fojtó, továbbá a dimmer állásának hatását is vizsgálták. 

Összességében arra a következtetésre jutottak, hogy minél nagyobb soros fojtótekercset 

alkalmaznak, annál kisebb a kialakuló szupraharmonikus áram meredekség, így a mérési 

hiba is. A vizsgált fogyasztásmérőkön soros fojtó nélkül -4% és +342% közötti, 1,4 mH 

értékű soros fojtó esetén már „csak” 10%-on belüli mérési hibát tapasztaltak. 

3.3. Csatolási út – transzformátor átviteli karakterisztikája 

A 3.1. fejezetben a zavarkibocsátó készülékekkel kapcsolatos, míg a 3.2. fejezet a 

zavartűrő készülékekkel kapcsolatos szakirodalmat mutattam be. Ez a fejezet a 

készülékek közti zavarterjedést biztosító csatolási út egy tipikus hálózati elemét, egy 

kisebb teljesítményű közép/kisfeszültségű (KöF/KiF) transzformátor frekvenciafüggő 
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átviteli karakterisztikáját mutatja be a drezdai egyetem vizsgálatai alapján [21], amely – 

hálózati elhelyezkedéséből adódóan – szupraharmonikus környezetben üzemel. Amint 

arra a cikk is felhívja a figyelmet, korábban már sok hasonlónak tűnő vizsgálatot 

végeztek, azonban ezen karakterisztikákat jellemzően a következő két mód egyikével 

mérték ki: 

• impedanciaanalizátor használatával, jellemzően széles 

frekvenciatartományban (10 Hz – 1 MHz); 

• frekvenciaválasz-méréssel (FRA, Frequency Response Analysis), amely 

alapvetően egy diagnosztikai célú mérési módszer. 

A fenti két vizsgálat közös jellemzője, hogy a transzformátor névleges feszültségéhez 

képest lényegesen kisebb feszültségen történik, a vasmag így nincs az üzemi szintnek 

megfelelő állapotig gerjesztve. Annak érdekében, hogy megfelelő képet kapjunk a 

frekvenciaátviteli tényezőkről, szükséges névleges alapharmonikus 50 Hz-es 

feszültséggel való előmágnesezés is. 

A mérést egy 100 kVA névleges teljesítményű Dy05 kapcsolási csoportú, 

20/0,4 kV-os transzformátoron végezték. A mérési elrendezés a 3-3. ábrán látható. 

 

3-3. ábra: KöF/KiF transzformátor frekvenciafüggő átvitelének mérési elrendezése [21] 

A mérés során a transzformátort két szinuszos jel szuperpozíciójával 

gerjesztették: egyrészt egy nagy amplitúdójú alapharmonikus (50 Hz) jellel, másrészt egy 

kisebb amplitúdójú szupraharmonikus feszültséggel. Az adott frekvencián érvényes, 

kisebb és nagyobb feszültségű oldal közti átviteli tényezőt a 3-6. összefüggés szerint 

definiálták az azonos oszlopon lévő tekercsek között, míg a 3-7. összefüggés szerint 

állapították meg a különböző oszlopon lévő tekercsek között. 
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A 3-6. és 3-7. összefüggésekben a számláló – 𝑈𝑜𝑢𝑡(𝑓)/𝑈𝑖𝑛(𝑓) – minden esetben 

a transzformátor két oldalán (kimenet és bemenet közt) mérhető szupraharmonikus 

frekvenciás feszültségek aránya. A nevező pedig – (𝑈𝑜𝑢𝑡/𝑈𝑖𝑛)𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑  – ugyanezen, de 

névleges frekvenciás (50 Hz) feszültségek aránya. A 3-7. összefüggésben 𝐿𝑖 és 𝐿𝑗 a nem 

azonos vasmagon lévő tekercsek közti átvitelre utal. Végeredményben tehát az azonos 

vasmagon lévő tekercsek közti 𝑛𝑟,𝐿𝑖
(𝑓) átviteli tényező, valamint a különböző vasmagon 

lévő tekercsek közti 𝑘𝑟,𝐿𝑖𝐿𝑗
(𝑓) átviteli tényező egy, az ugyanazon be és kimenetek közti 

50 Hz-es feszültségátvitelre vonatkoztatott viszonyszám. 

A mérést három különböző táplálási konfigurációban végezték el. 

P1. Táplálás kisfeszültségű oldalról, 𝑈 = 230 𝑉 alapharmonikus feszültséggel. 

P2. Táplálás középfeszültségű oldalról, 𝑈 = 230 𝑉 alapharmonikus feszültséggel. 

P3. Táplálás kisfeszültségű oldalról, 𝑈 = 4,6 𝑉 alapharmonikus feszültséggel. 

A valósághoz a P1. eset áll legközelebb: a transzformátor kisfeszültségű oldalról 

névleges alapharmonikus feszültséggel van gerjesztve, a szupraharmonikus frekvenciás 

jel a kisfeszültségű oldalról érkező zavarokat reprezentálja. A P2. eset során a táplálás 

középfeszültségű oldalról történik, azonban 20 kV-os tápfeszültség híján itt is 230 V 

fázisfeszültséget alkalmaztak. A P3. eset a P2. esethez biztosít összehasonlítási alapot, 

hiszen a kisfeszültségű oldalon 4,6 V fázisfeszültség a középfeszültségű oldalon 230 V 

fázisfeszültséget eredményez. 

A fenti, P1–P3 azonosítóval jelölt fő eseteken kívül további négy táplálási alesetet 

is vizsgáltak. 

M1. A szupraharmonikus zavarjelet mindhárom fázisra külön-külön szuperponálták. 

M2. A szupraharmonikus zavarjelet csak az L1 fázisra csatolták, az alapharmonikus 

frekvenciás jel értéke a névleges értékhez képest 10%-os tartományban mozog. 

M3. A szupraharmonikus zavarjelet csak az L1 fázisra modulálták, a 

szupraharmonikus frekvenciás jel a névleges értékhez képest 10%-os 

tartományban mozog. 



24 

M4. A szupraharmonikus zavarjelet mindhárom fázisra zérussorrendben 

szuperponálták. 

Mint látható, az M1–M4 azonosítóval jelölt alesetek célja a hálózaton tipikusan 

bekövetkező események vizsgálata. Az M1 aleset ideális viszonyokat feltételez, míg az 

M2 aleset a terhelés változásának hatására bekövetkező feszültségváltozást írja le. Az M3 

aleset jól szimulálja, hogy a szándékolt zavarkibocsátás (pl. smart mérő távleolvasás) 

jelei a hálózati konfigurációtól függően jelentős csillapítást is elszenvedhetnek. 

A különböző konfigurációk mérési eredményei a 3-4. ábrán tekinthetők meg. 

 

a) Átviteli tényező értéke feszültség 

ingadozás esetén 

 

b) Átviteli tényező üzemihez képest 

eltérő gerjesztés esetén 

 

c) Abszolút átviteli tényező az azonos oszlopon lévő fázisok között 

3-4. ábra: KöF/KiF transzformátor frekvenciafüggő átvitele különböző mérési konfigurációkban 

és üzemállapotokban [21] 

Az eredmények alapján a következő főbb következtetések fogalmazhatók meg. 

Egyrészt a 3-4 ábra a) része alapján látható, hogy a transzformátor frekvenciafüggő 

átvitele érzéketlen a névleges feszültség körüli, továbbá a zavar amplitúdójának kis 

változására. Másrészt a 3-4. ábra b) része azt mutatja, hogy a valós üzem során fennálló 

átviteli tényező vizsgálatához el kell érni a névleges gerjesztést. Amennyiben ez nem 



25 

történik meg, a rezonanciafrekvenciák és az ezekhez tartozó átviteli tényezők értéke nem 

lesz valós a hálózati üzemre vonatkozóan. Végül a 3-4. ábra c) része a P1-M1 táplálási 

esetre vonatkozóan mutatja be a frekvenciafüggő átviteli tényezőt. Ezen látható, hogy a 

transzformátor aszimmetrikus felépítése következtében az egyes fázisokhoz tartozó 

átviteli tényezők némiképp eltérhetnek egymástól. 

3.4. A szabványosítás jelenlegi helyzete 

A jelen fejezettel kapcsolatban mindenképpen megjegyzendő, hogy a szabványosítási 

testületek és az azok által létrehozott munkacsoportok folyamatosan dolgoznak, ezért a 

szabványosítás állapota változik. Elképzelhető tehát, hogy disszertációm olvasásának 

pillanatában a fejezet egyes részei már elavultak. A jelen fejezet a CIGRÉ JWG C4.31 

munkabizottság által készített 799-es számú Technical Brossure [S1] befejezésével 

együtt a 2019. decemberében aktuális állapotokat tükrözi. Általánosságban elmondható, 

hogy az elektromágneses összeférhetőség koordinálása során alkalmazott 

zavarkibocsátási és zavartűrési szintek meghatározása a nemzetközileg elismert 

szabványosítási testületek feladata. Az elektromágneses összeférhetőség szakterületén a 

legfontosabb ilyen testületek a következők: IEEE, IEC, ITU. 

A 2–150 kHz-es összeférhetőségi problémák kialakulásának oka, hogy eredetileg 

2 kHz-ig a vezetett zavarok miatt, míg 150 kHz felett a sugárzott (RF) zavarás miatt a 

megfelelő testületek ugyan szabványosították a szinteket, ám a kettő közti 

frekvenciatartományban – néhány termékszabványtól eltekintve – nem dolgozták ki a 

megfelelő zavarkibocsátási és zavartűrési szinteket. Így a 2–150 kHz 

frekvenciatartomány szinte teljesen szabályozatlan volt. Ez – jellemzően az utóbbi 

évtizedben – nagyszámú összeférhetőségi problémát eredményezett. Ezek hatására a 

szabványosítási testületek, illetve az azok által létrehozott munkacsoportok elkezdtek 

dolgozni a kimaradt frekvenciatartomány szabványosításán. Mivel a 150 kHz alatti 

elektromágneses összeférhetőségi problémák alapvetően vezetett típusúak, ezért a 

megfelelő szintek meghatározása az IEC TC 77 bizottságának feladata. 

A szabványosítás során a feladat alapvetően az elektromágneses összeférhetőségi 

szintek, a zavarkibocsátási és zavartűrési határértékek, továbbá a vizsgálati módszerek 

definiálása. A zavarkibocsátási határérték egy készülék vagy rendszer által kibocsátott 

zavar maximálisan megengedett értékét adja meg. A zavartűrési szint azt a zavarszintet 

jelöli, amelyben egy adott készüléknek vagy rendszernek a funkcióját még meghibásodás 

és károsodás nélkül el kell tudnia látni. A szintek meghatározása valószínűségi alapon 



26 

történik. A villamosenergia-rendszer elemeinek (termelők, energia átviteli és elosztói 

berendezések, fogyasztói készülékek stb.) teljesíteniük kell a rájuk vonatkozó 

villamosenergia minőséggel kapcsolatos előírásokat (pl. harmonikus torzítás 

megengedhető mértéke).  

A rendszer elemei közt fellépő interferenciák azonban nem tisztán EMC-

problémák, azok a villamosenergia-minőség témakörébe is tartoznak. Míg a 

villamosenergia-minőség témakörébe tartozó kérdéseket az EN 50160 szabvány 

tárgyalja, addig az EMC témakörével az IEC 61000 szabványsorozat foglalkozik. Az IEC 

61000 szabványsorozat hat részből épül fel: alapelvek (1), környezet (2), szintek (3), 

vizsgálati módszerek (4), telepítési és csökkentési irányelvek (5), általános szabványok 

(6), egyebek (9). A következőkben a 2–150 kHz frekvenciatartományhoz kapcsolódó 

szabványokat mutatom be, az összeférhetőségi problémák forrásaira fókuszálva. 

A zavartűrési szinteket és vizsgálati eljárásokat a váltakozóáramú táplálási 

kapukra az IEC 61000-4-16:2015 [22] szabvány tartalmazza a közös módusú zavarokra, 

az IEC 61000-4-19:2014 [23] pedig a differenciál módusú zavarokra. A szabványok 

megfogalmazzák a laboratóriumi és környezeti feltételekkel, vizsgálati összeállítással, 

generátorral, csatoló- és csatolásmentesítő hálózattal kapcsolatos alapvető elvárásokat, 

továbbá a vizsgálatok kiértékelésének és dokumentálásának módját. Az IEC 61000-4-

19:2014 szabvány négy határértékgörbét definiál mind feszültségre, mind áramra 

vonatkozóan. A megfelelő vizsgálati szint kiválasztásához a szabvány B melléklete ad 

támpontot. A termékszabványok szükség esetén ettől eltérő vizsgálati szintet is 

definiálhatnak. A feszültséggel és/vagy árammal végzett vizsgálatokat két vizsgálójellel 

kell elvégezni: szünetekkel elválasztott folytonos hullámú impulzusokkal (3-5. ábra a) 

része), valamint négyszögalakban modulált jellel (3-5. ábra b) része). 

 

a) Vizsgálójel hullámalakja szünetekkel elválasztott folytonos hullámú impulzus csomag 

esetén 
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b) Vizsgálójel hullámalakja négyszögalakban modulált impulzus csomagok esetén 

3-5. ábra: Az MSZ EN 61000-4-19:2014 szabvány által alkalmazott vizsgálójelek [23] 

A feszültségalapú vizsgálatokat minden berendezésre el kell végezni, az 

áramalapút jellemzően csak azon berendezésekre, amelyek váltakozó áramú árammérő 

kapukkal rendelkeznek. Ilyenek például a villamos fogyasztásmérők. Az IEC 61000-4-

19:2014 szabványt több kritika is érte, hogy valójában ezen vizsgálati eljárással és 

jelalakok használatával alkalmatlan a készülékek szupraharmonikus zavarokkal szembeni 

zavartűrésének megállapítására.  

A [24] forrás egy ilyen vizsgálatot mutat be, amelyben tíz különböző smart 

elszámolási villamos fogyasztásmérőt vizsgáltak be a 61000-4-19:2014 szerint. Ezek 

mindegyike teljesítette a szabvány zavartűrési követelményeit. Ez után a bevizsgált 

mérőkön keresztül fényerőszabályozható LED-eket tápláltak meg, vizsgálva zavartűrési 

képességüket a dimmer különböző állása esetén. A vizsgálat során a valós 

energiafelvételhez képest -32% és +581% tartományban szórtak a fogyasztásmérők által 

mért értékek. A pontatlanság oka, hogy ugyan a LED-ből és dimmerből álló áramkör 

felvett árama viszonylag kis értékű (időfüggvényét tekintve az idő jó részében nulla 

értékű), azonban jelentős meredekségű és csúcsértékű kiugrások találhatók benne (a 

szabvány szerinti vizsgálati értékek kb. húszszorosa). Ezeket azonban a 

frekvenciatartomány-alapú vizsgálat nem veszi figyelembe. A fenti kutatás alapján 

látható, hogy a korábbi konvencióktól elszakadva szükséges az időtartomány-alapú 

vizsgálatok bevezetése, mivel a frekvenciatartomány alapú-vizsgálat nem tükrözi 

megfelelően a valós hálózati körülményeket szupraharmonikusok esetén. 

A vizsgálatok lebonyolításával kapcsolatosan szintén megosztó szerepe van a 

műhálózat alkalmazásának. Az [S1] irodalom szerint a mérésekhez műhálózat használata 

a következők miatt lehet javasolt. 

• Biztosítja az átviteli utat a vizsgált berendezés és mérőrendszer között. 
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• A standardizált mérési elrendezés miatt egységes és megismételhető vizsgálati 

eljárást biztosít. 

• Biztosítja a külső zavarszűrést. 

A szabványos impedanciaértékre több szabványban is találunk javaslatot. Ezek egy 

bizonyos frekvenciatartományra vonatkozóan adják meg a műhálózat impedanciájának 

frekvenciafüggő értékét. 

• CISPR 16-1-2:2014 [25]: a 9–150 kHz tartományra vonatkozóan ad meg 

görbét. 

• IEC 61000-4-7:2002+AMD1:2008 [26]: A 2–9 kHz frekvenciatartományra 

vonatkozóan ad meg görbét. 

• IEC/TS 62578:2015 [27]: a 2–9 kHz tartományra vonatkozóan ad meg görbét. 

Ez a szabvány kiemeli, hogy a javasolt görbét valós hálózati mérések alapján 

határozták meg. 

Az IEC 61000-4-7 és az IEC/TS 62578 által ajánlott értékek jelentősen eltérnek 

egymástól a 2–9 kHz tartományon. A 9 kHz-en érvényes, CISPR 16-1-2 által javasolt 

érték szintén eltér a fentiektől. A műhálózat létjogosultságát – a jelen formájában érthető 

okokból – néhány forrás erősen megkérdőjelezi. Ennek oka a nem túl következetes 

értékben, valamint sok esetben a villamosenergia-rendszerben tapasztalható hálózati 

impedanciáktól való jelentős eltérésben keresendő [17]. 

Zavarkibocsátásra vonatkozóan jelenleg az alábbi felsorolásban található 

szabványok fogalmaznak meg határértékeket, javaslatokat. A zárójelben megadott 

szabványok az adott szabvány MSZ jelzetű szabványának legfrissebb verziói. Ahol nincs 

zárójelben megadott szabvány, ott nem tartozik hozzá MSZ szabvány. 

• IEC/TS 62578 [27]: a szabvány alapvetően kétirányú energiaáramlásra 

alkalmas konverterek alkalmazási kérdéseivel foglalkozik, de a 150 kHz-nél 

kisebb frekvenciákra vonatkozóan is javasol zavarkibocsátási határértékeket. 

• IEC 61000-3-8:1997: általános zavarkibocsátási szabvány a 3–525 kHz 

frekvenciatartományban a villamos hálózati távközlés kibocsátási 

határértékeire. 

• CISPR 15:2018 (MSZ EN 55015:2013) [28]: világítóberendezésekre 

vonatkozó általános zavarkibocsátási szabvány. 

• CISPR 14-1:2020 (MSZ EN 55014-1:2007) [29]: háztartási készülékekre 

vonatkozó általános zavarkibocsátási szabvány. 
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• CISPR 11:2015 (MSZ EN 55011:2016) [30]: alapvetően nagyfrekvenciás 

alkalmazások zavarkibocsátására vonatkozik, de a háztartási készülékek közül 

ezen szabvány hatálya alá tartoznak az indukciós főzőlapok is. 

A fent ismertetett szabványok és görbék mind kvázi csúcsértékre értendők, azonban [24] 

bemutatja, hogy a szabványos módszerek és határértékek szerint kiértékelt vizsgálatok 

nem tükrözik hűen a szupraharmonikus feszültségekkel és áramokkal szembeni 

zavartűrést. 

 

3-6. ábra: Az IEC/TS 62578 által javasolt határértékek összehasonlítása a CISPR 15 és CISPR 14 

zavarkibocsátási határértékével, valamint az IEC 61000-2-2 összeférhetőségi szintjével [S1] 

Az egyes szabványok által javasolt határértékek is koordinálatlanok. Példaként a 

3-6. ábra bemutatja az IEC/TS 62578:2015 [27] szabványtervezetben található 

kibocsátási határértékeket. Látható, hogy az inverterek zavarkibocsátására vonatkozó 

határértékek jóval nagyobbak, mint a CISPR 14 és 15 által a háztartási készülékekre és 

világítóberendezésekre előírt kibocsátási limitek. Az inverterekre vonatkozó görbéket az 

IEC 61000-2-2 kompatibilitási szintjeivel hasonlítva sem adódik jobb helyzet. A 

háztartási környezetben üzemelő inverterek zavarkibocsátási szintje alig marad el a 

kompatibilitási szinttől, az ipari környezetben alkalmazott inverterek zavarkibocsátási 

határa pedig meghaladja a kompatibilitási szintet. 

Összefoglalva a 3.4. fejezetet, a következő főbb pontok felülvizsgálata szükséges 

annak érdekében, hogy az elektromágneses összeférhetőség biztosítható legyen. 
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• Felül kell vizsgálni a korábbi frekvenciatartomány-alapú vizsgálatokra 

felépített zavartűrés vizsgálati módszereket. A jelenleg alkalmazott vizsgálati 

módszerek és szintek alkalmatlanok a zavartűrő képesség megállapítására. A 

jövőben ezeket szükséges kiegészíteni, figyelembe véve többek között a 

zavarok időbeli varianciáját, a kialakuló feszültség- és áramfelfutásokat és 

csúcsokat. Ezek frekvenciatartománybeli kiértékeléssel nem vizsgálhatók. 

• Harmonizálni kell a műhálózat alkalmazásával kapcsolatos előírásokat. A 

jelenlegi szabványok eltérő értékeket írnak elő. Ezeket a vizsgálati módszerek 

felülvizsgálatával együtt szükséges egységesíteni. 

• A zavarkibocsátási és zavartűrési határértékeket, valamint az összeférhetőségi 

szinteket a többi releváns szabvány határértékeit figyelembe véve kell 

megválasztani 

A fenti problémák újragondolása nélkül az elektromágneses összeférhetőség nem 

valósítható meg. 
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4. Zavarkibocsátás vizsgálata a sellyei naperőműparkban 

A jelen fejezet a Baranya megyei Sellye település mellett található naperőműparkban 

végzett zavarkibocsátás vizsgálatainkat ismerteti. A napelempark bruttó beépített 

teljesítménye 500 kW, amely 50 db, egyenként 10 kW-os egységből áll össze. Ezen 

egységek napkövető funkcióval is rendelkeznek, amely lehetővé teszi, hogy a 

napelempark a nap folyamán mindig optimális hatásfokkal üzemeljen. A naperőműpark 

villamos hálózatának felépítése a 4-1. és 4-2. ábrán követhető. 

 

a) 42 napelempanelből álló modul 

 

b) Inverter és napkövető mozgást 

megvalósító szerkezet 

4-1. ábra: A vizsgált napelemparkban készített fényképek 

 

4-2. ábra: A napelempark villamos hálózatának sematikus vázlata 

 



32 

 

4-3. ábra: A vizsgált napelempark elrendezése és a vizsgálati helyek 

A 4-3. ábrán a koncentrikus dupla barna körök egy-egy napelemmodul helyét 

jelölik, amelyek azonosítója a naperőműparkban K1–K50. Amint az a 4-2. ábrán is 

látható, mind az 50 modul saját inverterrel rendelkezik. Ezek 10-10-es csoportokban 

egyedi földkábeleken egy-egy elosztószekrényhez csatlakoznak, amelyek azonosítója 

E1–E5. Az 5 db elosztószekrényből a villamos energia egy-egy földkábelen keresztül jut 

el a napelempark határán található 22 / 0,4 kV-os transzformátorig, amelynek névleges 

teljesítménye 630 kVA. Ez a 4-3. ábrán a legnagyobb piros körrel van megjelölve.  

Mint az a napelempark felépítéséből is látható, az egyes helyeken (napelemmodul, 

elosztószekrény, transzformátor-gyűjtősín) való méréssel nem csak az egyes 

napelemmodulok szupraharmonikus zavarkibocsátására, hanem a zavarok 

összegződésére vonatkozó konklúziók is levonhatók. A 4-3. ábrán piros kör jelzi azokat 

a pontokat (K50 napelemmodul, E5 elosztószekrény, transzformátor-gyűjtősín), ahol a 

szupraharmonikus zavarkibocsátást mértük. 

Méréseinknek alapvetően két célja volt: egyrészt az egyedi napelemmodulok 

zavarkibocsátásnak vizsgálata, másrészt annak megállapítása, hogy az egyedi 

napelemmodulok által kibocsátott zavarok hogyan összegződnek a hálózaton. Emiatt a 

méréseinket a korábban említett három helyen végeztük. Az egyes pontokban 

spektrumanalizátorral mind az áram, mind a feszültség vizsgálatára sor került. Az egyes 

helyeken alkalmazott mérési elrendezés a 4-4. ábrán látható. 
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4-4. ábra: A napelemparkban alkalmazott mérési elrendezés szupraharmonikus áramok és 

feszültségek vizsgálatához 

A szupraharmonikus feszültséget (𝑈2−150 𝑘𝐻𝑧) egy Swemet MFA 600 típusú 

multifunkciós spektrumanalizátorral és adatrögzítővel vettük fel. A műszer alkalmas 

mind a szándékolt, mind a nem szándékolt zavarok háromfázisú vizsgálatára. A mért 

jellemzők – ötperces átlag- és csúcsértékek – a műszer saját szoftverében jeleníthetők 

meg. A szupraharmonikus áramokat (𝐼2−150 𝑘𝐻𝑧) egy beépített spektrum-analizátort 

tartalmazó Dell XFR E6400 típusú számítógéppel mértük. Mivel a spektrumanalizátor 

bemeneti szintje kicsi (max. 5 mVp), ezért a mért jelbe 40 dB külső csillapítást is 

beiktattunk. Az áramot két lakatfogóval is megmértük. 

• Egy CA-MA200 miniflex típusú lakatfogót használtunk az áram effektív 

értékének méréséhez, amelynek kimeneti feszültsége arányos a mért 

árammal. Az áram effektív értékének ismeretében meghatározható a 

napelem teljesítménye. 

• Egy ETS Lindgren induktív lakatfogót – szintén feszültség kimenettel – 

használtunk a szupraharmonikus áramok vizsgálatához. 

A méréseket a számítógéphez tartozó MCS Realtime Spectrum Analyzer 

szoftverben értékeltük ki. A spektrummérés 2–150 kHz tartományban történt, 300 Hz-es 

sávszélességgel és 200 ms mintavételi idővel. 

4.1. Eredmények 

A legelső méréseket a K50 napelemmodulnál végeztük. A feszültség ötperces mért átlag- 

és csúcsértékei a 4-5. ábrán láthatók. 



34 

 

4-5. ábra: A feszültség spektruma (átlag- és csúcsérték) a napelempark K50 napelem moduljánál 

Az első nagyobb csúcs 16 kHz-en 120 dBV értékű, még ennek kétszeres 

frekvenciáján (32 kHz-en) egy 105 dBV nagyságú csúcs látható. A 16 kHz mellett 

19 kHz-en is megjelenik egy 123 dBV nagyságú feszültség-szupraharmonikus, aminek 

többszörösei szintén megfigyelhetők (kétszeresénél 110 dBV, háromszorosánál 

95 dBV nagysággal). A K50 napelemmodul a mérés során 12 A effektív értékű áramot 

táplált a hálózatba, amely 8,3 kW háromfázisú teljesítménynek felel meg. A mérés 

időtartama alatt a 16 kHz-es áram harmonikus értéke 24,5 mA és 33,5 mA között 

változott.  

A fenti mérések után a K50 modul napkövető funkciójának kikapcsolásával, 

továbbá az optimális iránytól történő manuális elforgatásával elértük, hogy a napelem egy 

kevésbé hatékony pozícióba kerüljön. Ezzel a termelése a kezdeti érték 60%-ára esett 

vissza, az effektív árama 7,1 A-re csökkent. Ekkor a 16 kHz frekvencián mért 

szupraharmonikus áram értéke 19 mA és 34 mA között változott. Mint az tehát látható, a 

szupraharmonikus és effektív áram nagysága közti kapcsolat nem lineáris. A 

szupraharmonikus áramok és feszültségek gyakorlatilag csak az inverterek 

kikapcsolásával mérséklődnek. 

A következő mérési pont az E5 kapcsolószekrény volt, amelyben a K41–K50 

napelemmodulok termelése összegződik. Itt a feszültség ötperces csúcs- és átlagértékeit 

tartalmazó spektrum a 4-6. ábra szerint alakult. 
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4-6. ábra: A feszültség spektruma (átlag- és csúcsérték) a napelempark E5 elosztószekrényénél 

Mint az a 4-5. és 4-6. ábrák összehasonlítása alapján jól látható, a feszültségben 

lévő szupraharmonikusok értéke körülbelül megegyezik a K50 napelem modulnál mérttel 

– a 32 kHz-es szupraharmonikus kivételével, amely értéke itt lényegesen kisebb lett 

(95 dBV a 105 dBV helyett).  

A feszültségben található szupraharmonikusok vizsgálata után az áram 

következett. Itt a kapcsolószekrényt a transzformátorral összekötő földkábelen 25 mA és 

47 mA közötti nagyságú áramot mértünk 16 kHz-en, még a 19 kHz-es komponens értéke 

stabilan 21 mA és 23 mA értékű volt. Az árammérést elvégeztük az egyes leágazásokon 

is: itt a 16 kHz-es áram értéke 25 és 47 mA között változott leágazásonként, míg a 19 kHz-

es áram értéke legfeljebb 3 mA volt minden leágazásban. Megjegyzendő, hogy az egyedi 

leágazásokban a 16 kHz kétszerese, 32 kHz is megjelent, amelynek nagysága 4,5 mA és 

9,5 mA közé esett.  

A fentiek alapján látható, hogy a tíz napelemmodul 16 kHz-es eredő árama 

körülbelül megegyezik az egyes leágazások egyedi áramával. Ezzel szemben a 19 kHz-

es komponens esetén az eredő áram 5-10-szer nagyobb, mint az egyedi leágazások árama. 

Ezek alapján kimondható, hogy az inverterek befolyásolják egymást. A 

szupraharmonikus áramok leginkább csak a napelempark belső hálózatát terhelik, nem 

pedig a közcélú hálózatot.  

Itt érdemes megjegyezni, hogy az inverterek kimenetén általában egy, a 

kapcsolási frekvenciás zavarkibocsátást is csökkentő szűrő található, amelynek 

söntkapacitása kis impedanciájú áramutat biztosít a szupraharmonikusok számára. 
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Megjegyzendő az is, hogy az inverterek kapcsolási frekvenciája nincs összehangolva, a 

bennük található oszcillátorok pontossága miatt a kapcsolási frekvenciák eltérhetnek. 

Utolsó méréseink a transzformátor 0,4 kV oldali gyűjtősínjén történtek, ahol a 

4-7. ábra szerinti feszültségspektrumot vettük fel. 

 

4-7. ábra: A feszültség spektruma (átlag- és csúcsérték) a napelempark transzformátorának 0,4 kV 

oldali gyűjtősínjén 

Amint az látható, a korábban ismertetett ábrákhoz képest (4-5. és 4-6. ábra) a 

feszültségek nagysága csökkent, amely valószínűleg a transzformátor-gyűjtősín és a 

napelemmodulok közti kábelszakaszok csillapításából adódik. A csillapítás különösen a 

16 kHz komponens esetén jelentős, értéke körülbelül 10 dB. A transzformátornál 

szupraharmonikus áramok mérésére két okból sem volt lehetőség. Egyrészt a 

szupraharmonikus áramok mérésére használt ETS Lindgren lakatfogó átmérője kisebb 

volt, mint a gyűjtősín oldalmérete. Másrészt a CA-MA200 lakatfogó mérési 

tartományának felső határa 300 A. 50 db modul esetén, modulonként 12 A árammal 

számolva azonban ennek a kétszerese jelentkezett volna a gyűjtősínen. 

4.2. Következtetések 

A sellyei naperőműparkban végzett méréseink alapján a következő főbb konklúziókat 

lehet megfogalmazni. 

• Az egyes napelemmodulok hatással vannak egymásra: a 

szupraharmonikus áramok inkább a naperőműpark belső hálózatán 

jelentkeznek, mintsem a közcélú hálózaton összegződve. Ezt korábban a 

[13] irodalomban is megfogalmazták már. 
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• Az összegződés mértéke frekvenciánként jelentősen eltér. 

• A zavarkibocsátás mértéke és az aktuális teljesítmény között nincs szoros 

kapcsolat. A termelés csökkenésével együtt nem csökken a kibocsátott 

zavar mértéke 

Ezek közül az első két következtetés összhangot mutat a korábbi szakirodalmi 

adatokkal. Az utolsó következtetést azonban ilyen formában még nem publikálták, így a 

4.2.1. pontban új tudományos eredményként kiemelem. 

4.2.1. Új tudományos eredmény 

A nemzeti energiastratégia a következő tíz évben majdnem hatszoros bruttó beépített 

teljesítménynövekedést prognosztizál a napenergiát felhasználó megújuló 

termelőegységekre. A megújuló penetráció növekedésével kapcsolatos problémák 

szakirodalma az utóbbi években jelentősen nőtt, ezek nagy része azonban a termelés 

időbeli fluktuációjával, az energiamérleg alakulásával vagy a szabályozási vonzattal 

foglalkozik. A villamosenergia-rendszert ugyanakkor nem csak ezekre, hanem az 

elektromágneses összeférhetőség biztosítására is fel kell készíteni, beleértve a 

villamosenergia-minőséggel kapcsolatos problémákat. 

Ez utóbbi problémák jobb megismerésének érdekében helyszíni méréseket 

végeztünk a sellyei naperőműpark különböző részein (inverter kimenetén, elosztótábla 

gyűjtősínjén, transzformátor gyűjtősínjén). A méréseink során az alapharmonikus 

feszültség- és áramértékeket, továbbá a 2–150 kHz frekvenciatartomány feszültség- és 

áramait rögzítettük. Eredményeink néhány korábbi szakirodalmi következtetést is 

megerősítettek: ilyen például a frekvenciánként jelentősen eltérő összegződés, valamint 

az, hogy zavarok jelentős része a naperőműpark belső hálózatán záródik, és nem a 

középfeszültségű elosztóhálózat felé terjed. A kimenő teljesítmény és zavarkibocsátásra 

vonatkozó összefüggést korábban azonban fogalmazták meg a szakirodalomban. 

Ezek alapján tézisként a következőt fogalmazom meg: 

A naperőműparkokban található inverterek pillanatnyi kimenő teljesítményének 

nagysága nincs jelentős hatással a szupraharmonikus zavarkibocsátás mértékére. A 

teljesítmény csökkenésével a szupraharmonikus zavarkibocsátás nem csökken egyenes 

arányban.  

A tézishez kapcsolódó saját publikációk: [S1], [S2], [S3]. 

A tézist erősítő, későbbi, nem saját publikáció: [15]. 
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5. Tömör hengeres vezetők és sodronyok felületi 

impedanciája 

Doktori értekezésem legfőbb részét a különböző vezetőelrendezések (magában álló tömör 

vezető és sodrony; csőszerű vezető; kötegelt vezető) felületi- és hurokimpedanciáinak 

vizsgálata tette ki. Ez irányú kutatásaimat alapvetően két tény motiválta: egyrészt doktori 

tanulmányaim kezdetén – 2017-ben – megjelent egy, a 2–150 kHz frekvenciatartomány 

problémáinak aktualitásait és kihívásait taglaló folyóiratcikk. Ez a jövőbeli kihívások 

között említette a zavarkibocsátó és zavartűrő berendezések közti átviteli út vizsgálatát. 

Mivel a zavarjelenségek a kis- és középfeszültségű hálózatrészt érintik, az átviteli útra 

tipikus példa az ezen hálózatrészeken alkalmazott áramvezetők (pl. kábelek, sodronyok). 

Az említett cikk szerint különösen nagy szerepe van rezonanciajelenségek vizsgálatának, 

amikor az egyetlen csillapítást a felületi impedancia valós része (ellenállás) jelenti. 

Választásom másik oka a CIGRÉ C4.31 munkacsoportjának vállalása, amely ennek a 

területnek a részletesebb vizsgálata volt. Végül a nemzetközi szakirodalom átvizsgálása 

is megerősítette választásomat: az egyik legkevésbé kutatott irányba sikerült elindulnom. 

A jelen fejezet a lehetséges módszereket ismerteti a tömör hengeres vezetők és a 

sodronyok felületi impedanciájának meghatározására. Tömör vezetők esetén egyetlen 

felületi impedancia értelmezhető, amely a 2.1. fejezetben bemutatott 2-2. összefüggés 

szerinti 𝑍𝑘
𝑘 külső felületi impedancia külső áramvisszavezetéssel. Az így értelmezett 

felületi impedanciát a tömör vezető vagy sodrony belső impedanciájának nevezzük. A 

tömör vezetők és a magukban álló sodronyok gyakorlatilag a legegyszerűbb 

elrendezéseknek tekinthetők. Az ezeken végzett felületi impedancia-vizsgálatok 

kizárólag a skin hatást veszik figyelembe, semmilyen más hatás nem érvényesül. Az így 

kapott eredmények tehát kiinduló referenciának tekinthetők a bonyolultabb 

elrendezésekre nézve, ahol már a közelségi hatás is szerepet játszik. Ilyen elrendezések 

például a kábelek és kötegelt vezetők, amelyekkel a későbbi fejezetek foglalkoznak. 

5.1. Laboratóriumi mérések 

A méréseket a Villamos Energetika Tanszék oktatói laboratóriumában található 

eszközpark segítségével végeztem. A mérési elrendezések egyik központi eleme a 
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koaxiális visszavezető cső, amelyből az 5-1. ábra szerinti két különböző méretű áll 

rendelkezésre. 

Az első, nagyobb átmérőjű cső az 1960-as években készült, amelyet mérete miatt 

a munkatársak csak ágyúcsőnek becéznek. Az eszközt a Dr. Varjú György Professzor Úr 

tervezte, amely eredetileg a villamos vontatásban alkalmazott távközlő kábelek 

frekvencia- és áramfüggő védőtényezőjének méréséhez készült. A visszavezető csőből a 

Csepeli Hajógyárban két példányt gyártottak le a hatvanas évek végén, egyet a Villamos 

Energetika Tanszék, egyet pedig a Kábelgyár számára, azonban végleges formájában 

csak az előbbi készült el. A második koaxiális visszavezető cső valójában egy egyszerű, 

60/50 mm átmérőjű alumíniumcső, amely a kisebb méretű vezetékek vizsgálatára 

alkalmas, egy kompaktabb, kisebb induktivitású áramvisszavezetés-elrendezést 

létrehozva. 

 

5-1. ábra: A nagyobb és kisebb átmérőjű koaxiális cső egymás mellett 

5.1.1. Mérési elrendezés 

A mérési elrendezés elvi rajza az 5-2. ábrán látható oldal-, valamint keresztmetszeti 

nézetből. 



40 

 

5-2. ábra: Mérési elrendezés elvi rajza 

A vizsgált vezetőt – amely lehet sodrony vagy tömör vezető – a feketével 

satírozott téglalap reprezentálja, amelyet a kisebb átmérőjű koaxiális visszavezető csőben 

helyeztünk el. Utóbbit az 5-2. ábrán kék színnel jelöltem. A koaxiális elrendezés 

tökéletesen megfeleltethető a távoli áramvisszavezetés esetének, mivel a visszavezetés 

ilyenkor – mágneses kölcsönhatás hiányában – nem befolyásolja a vizsgált vezető 

árameloszlását. A cső anyaga alumínium, amelynek belső átmérője 50 mm, külső 

átmérője 60 mm. A vizsgált sodrony vagy tömör vezető a távoli végen közvetlenül össze 

van kötve a csővel, még a mért végen a generátoron és árammérő fejen keresztül 

csatlakozik a visszavezető csőhöz. 

A következőkben a 95 mm2 AASC sodrony fényképeivel mutatom be a vezetők 

előkészítésének lépéseit, a többi vezető esetén hasonlóan kell eljárni. A 2.1. fejezetben 

ismertetett definíció szerinti felületi impedancia méréséhez a vizsgált vezetőn a méréseket 

megelőzően piros színnel jelölt felületi vezetőt kell elhelyezni. A felületi vezető a távoli 

végen az 5-3. ábra szerint a sodronyhoz lett forrasztva, majd a sodrony felületén végig 

vezetve. A feszültséget a mért végen szintén forrasztással kialakított referenciaponthoz 

(5-2. ábrán zöld színnel jelölve) képest mértem. A feszültségmérés hossza 2,9 méter, 

amely megegyezik a távoli végponti és referenciaponti forrasztások távolságával. A 

vizsgálatok során kapott impedanciák így a sodrony 2,9 méter hosszú darabjára 

vonatkoznak.  

Váltakozó áramú mágneses terek esetén két pont között a skalárpotenciál értéke 

függ az integrálási úttól, azaz a feszültségmérésre használt vezetékek elvezetésétől. Mivel 

a mérések célja a vizsgált vezető belső impedanciájának meghatározása, ezért a felületi 

vezetőnek a lehető legszorosabban kell a sodronyhoz vagy tömör vezetőhöz csatlakoznia, 

ezzel csökkentve a két vezető közötti „hézag” által okozott külső induktivitás értékét. 
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5-3. ábra: Mérési elrendezés fényképe: a távoli vég felől (95 mm2 AASC sodrony) 

 

5-4. ábra: A mérésre előkészített 95 mm2 AASC sodrony távoli vége 
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5-5. ábra: A mérésre előkészített 95 mm2 AASC sodrony közeli vége 

5.1.2. Egyenáramú ellenállás mérése 

Az egyenáramú ellenállás mérésének alapvetően két célja van: egyrészt kis frekvenciákon 

az egyenáramú ellenállás ismerete jó kontrollt jelent a felületi impedancia valós részére 

vonatkozóan; másrészt az 5.2. és 5.3. fejezetben ismertetett analitikus és numerikus 

számítások bemenő paramétereként is szerepe van. Az egyenáramú ellenállás mérését 

szintén az 5-2. ábra szerinti elrendezésben végeztük az Elgar SW 5550A tápegységgel, 

amely maximálisan 30 A egyenáram kiadására képes. Mivel sem az árammérőfej, sem az 

oszcilloszkóp nem alkalmas az egyenáramú mérésekhez, így a felületi feszültséget kézi 

multiméterrel (Chauvin Arnoux C.A 5277), az áramot egy sönt és kézi multiméter 

segítségével mértem. Az 5-1. táblázat összefoglaló jelleggel megadja a vizsgált vezetők 

egyenáramú és fajlagos ellenállását. 

5-1. táblázat: Vizsgált vezetők méréssel megállapított egyenáramú és fajlagos ellenállása 

Vizsgált vezető 
I U R r A 𝝆 

[A] [mV/2,9 m] [𝑚Ω/2,9 m] [Ω/km] [mm2] [Ωm] 

10 mm tömör vezető 

(AlMgSi0,5) 
29,7 36,0 1,21 0,42 78,5 3,28 ∙ 10−8 

16 mm tömör vezető 

(AlMgSi1) 
29,7 15,9 0,54 0,18 201,1 3,71 ∙ 10−8 

25 mm2 AASC sodrony 29,7 103,3 3,48 1,20 24,2 2,91 ∙ 10−8 

50 mm2 AASC sodrony 29,7 57,0 1,92 0,66 49,5 3,27 ∙ 10−8 

95 mm2 AASC sodrony 29,7 31,6 1,06 0,37 93,3 3,42 ∙ 10−8 

Kisebb (60/50 mm 

átmérőjű) koaxiális 
visszavezető cső 

19,8 2,21 0,11 0,04 865 3,32 ∙ 10−8 
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5.1.3. Kiértékelés folyamata 

A mért felületi impedancia egy adott frekvencián az 5-1. összefüggéssel adható meg a 

mért felületi feszültség, valamint a vezetőben folyó áram ismeretében. 

 𝑍𝑀(𝑓) =
𝑈𝑀(𝑓)

𝐼𝑀(𝑓)
= |𝑍| ∙ 𝑒𝑗𝜑𝑀

𝑍
 5-1 

Az összefüggésben 𝑈𝑀(𝑓) és 𝐼𝑀(𝑓) oszcilloszkóp segítségével mért effektív 

értékek. A mérések során kiderült, hogy a felületi feszültség néhány frekvencián 

(különösen a vizsgált frekvenciatartomány kezdetén és végén) zavart, amely nehézzé 

teszi a két jel közti fázisszög (𝜑𝑀
𝑍 ) megállapítását. Ez nagyobb frekvenciákon a belső 

impedancia valós és képzetes irányú összetevőkre bontásakor az ellenállás mérésben 

jelentős hibát okoz. A probléma megoldására több kísérletet is tettem, amelyek közül a 

MATLAB alapú adatfeldolgozás bizonyult megfelelőnek. Ebben az esetben a mérés 

során csupán az időfüggvények néhány periódusának rögzítése történik egy CSV 

(comma-separated values) fájlba, az eredményeket pedig az utólagos feldolgozás során 

értékeljük ki. A CSV adattípus gyakorlatilag nagy felbontással (8 ns mintavételi idővel) 

tárolja a mért feszültség- és áramjelalak néhány (8–15) periódusát. A számítógépes 

feldolgozás során erre a mintasorozatra az 5-2. és 5-3. szerinti egykomponensű 

alapharmonikus szinuszjelet illesztettem. 

 𝑈𝑀(𝑡) = |𝑈𝑀| ∙ sin (2𝜋𝑓𝑡 + 𝜑𝑀
𝑈 ) 5-2 

 𝐼𝑀(𝑡) = |𝐼𝑀| ∙ sin (2𝜋𝑓𝑡 + 𝜑𝑀
𝐼 ) 5-3 

Az 5-2. és 5-3. összefüggésekből az impedancia abszolút értéke, valamint 

fázisszöge az 5-4. és 5-5. összefüggéssekkel számíthatók. 

 |𝑍| =
|𝑈𝑀|

|𝐼𝑀|
 5-4 

 𝜑𝑀
𝑍 = 𝜑𝑀

𝑈 − 𝜑𝑀
𝐼  5-5 

A CSV fájlok beolvasására és fentiek szerinti feldolgozására egy MATLAB 

script-et készítettem. Az így kapott impedancia abszolút értékén és fázisszögén azonban 

további korrekciók szükségesek, hogy a sodrony belső impedanciáját kapjuk. 

Ennek oka egyrészt, hogy a használt árammérő fej szöghibával rendelkezik, amely 

frekvenciafüggő, de független a mért impedanciától. Ezen szöghiba meghatározása 

szintén mérésekkel történt, amelynek részletes ismertetésére később, az 5.1.4. fejezetben 

térek ki. A laboratóriumi mérések követhető felépítése érdekében azonban tekintsük ezt 

a szöghibát (𝜑𝑒𝑟𝑟) most ismertnek. Ekkor a sodrony belső impedanciája, valamint a már 
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korábban ismertetett, a felületi vezető elvezetéséből és szigetelésének vastagságából 

adódó járulékos külső reaktancia az 5-6. összefüggéssel számítható. 

 𝑍𝐼+𝐸(𝑓) = |𝑍| ∙ 𝑒𝑗(𝜑𝑀
𝑍 −𝜑𝑒𝑟𝑟) = |𝑍| ∙ 𝑒𝑗𝜑𝐼+𝐸 5-6 

Az 5-6. összefüggésben az I+E index az internal + external, azaz a belső 

impedancia és járulékos külső reaktancia összegére utal. Mivel a járulékos külső 

reaktancia csupán az impedancia képzetes irányú komponensét befolyásolja, a sodrony 

belső impedanciájának valós része (ellenállás) közvetlenül számítható az 5-7. 

összefüggéssel. 

 𝑅(𝑓) = |𝑍| ∙ 𝑐𝑜𝑠 (𝜑𝐼+𝐸) 5-7 

Az árammérő fej szöghibáját leszámítva a járulékos külső reaktancia a másik ok, 

amiért a mérés közvetlenül nem adja meg a helyes eredményeket. Ennek kezelése 

azonban jóval bonyolultabb, mint a szöghibáé. Ehhez a 𝑍𝐼+𝐸  impedancia képzetes részét 

két részre kell bontanunk: a sodrony belső reaktanciájára, valamint a járulékos külső 

reaktanciára. Abban az esetben, ha a sodrony felületén elhelyezett felületi vezető, 

valamint a sodrony között a hossz mentén a távolság nem változik, a járulékos külső 

induktivitás az 5-8. összefüggés segítségével könnyen számítható. 

 𝐿𝑒𝑥𝑡 = 0.2 ∙ 𝑙𝑛 (
𝑟 + 𝑟𝑠

𝑟
)   [𝑚𝐻/𝑘𝑚] 5-8 

Itt az 𝑟 a vizsgált sodrony sugarát, az 𝑟𝑠 pedig a felületi vezető sugarát jelöli. Ez 

utóbbi a mért vezető felülete és a felületi vezető közötti réteg vastagságnak (a 

„hézagnak”) felel meg. Ezek a feltételek azonban a sodrony felépítése miatt – szorosan 

véve – nem teljesülnek: az egyenesen futtatott felületi vezető a sodrony menetemelkedése 

miatt változó méretű légrést formál a sodronnyal, amely nem teszi lehetővé a külső 

induktivitás pontos számítását. 

5.1.4. Árammérő fej frekvenciafüggő szöghibájának meghatározása 

Amint már az 5.1.3. fejezetben is említettem, az árammérő fej szöghibája a mérési 

pontosságot jelentősen rontja, így nem hagyható figyelmen kívül. Ezt a hatást erősíti a 

felületi vezető elhelyezése miatt mért járulékos külső induktivitás is, amely az alapvetően 

45°-hoz tartó fázisszöget akár 78-80°-ra is módosítja. Ebben a tartományban már az 

árammérőfej 1° szöghibája is 10%-os hibát eredményez az ellenállás értékében. A 

fázisszög értéke megfelelő intézkedések segítségével minimalizálható: egyrészt minél 

kisebb sugarú felületi vezető választásával, másrészt a felületi vezető sodronyon való 
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minél szorosabb rögzítésével, így az előzőekben látott külső induktivitás csökkenthető. A 

szöghiba korrekciója azonban ekkor is lényeges. 

A korrekciót eleinte egy induktivitásszegény sönt impedanciájának mérésével 

próbáltam elvégezni, azonban ez a módszer nem bizonyult megfelelőnek. Ennek oka 

feltehetően az, hogy az alkalmazott sönt induktivitásszegény tulajdonsága nem 

érvényesül az általam vizsgált teljes frekvenciatartományon. A megoldást végül egy 

tömör vezető mérésén alapuló módszer jelentette. A módszer lényege, hogy tömör 

vezetőkre vonatkozóan létezik olyan analitikus összefüggés, amely megadja a vezető 

belső impedanciáját. Egy adott tömör vezetőre vonatkozóan ezen összefüggéssel, továbbá 

egy mintadarabon mérésekkel nyert eredményeket összehasonlítva elméletben egyezést 

kell tapasztaljunk. A mért és számított eredmények azonban nem fognak egyezni, 

amelynek oka a szöghiba, illetve a külső induktivitás. Ez utóbbi tömör vezető esetén jól 

számítható, így a szöghiba közvetlenül adódik az eredmények különbségeként (a külső 

induktivitást figyelembe véve). 

A mérést az 5.1.1. fejezetben ismertetett mérési elrendezéssel végeztem egy 

AlMgSi1 anyagú tömör vezetőn. Legyen egy adott frekvencián a mért impedancia 𝑍𝑀
′′ , 

fázisszöge 𝜑𝑀
𝑍′′

. Itt az M index utal arra, hogy mért (measured) értékekről beszélünk, míg 

a vesszők a szöghiba, valamint a járulékos külső induktivitás jelenlétét jelzik. 

A mérésekkel párhuzamosan a következő számításokat szükséges elvégezni. 

Mivel a használt AlMgSi1 anyagú vezető kör keresztmetszetű, így belső impedanciája 

meghatározható az analitikus módszereket ismertető 5.3.1.1. fejezet 5-28. összefüggése 

segítségével, amelyet az egyszerűség kedvéért itt is megadtam. A jelölések feloldása az 

eredeti összefüggés alatt, illetve a 2.2. fejezetben is megtalálható. 

 𝑍𝐶 = 𝑅𝐶 + 𝑗𝜔𝐿𝐶 =
𝑝𝑙

2𝜋𝑟0𝛾

𝐉𝟎(𝑝𝑟0)

𝐉𝟏(𝑝𝑟0)
 5-28 

A fenti összefüggésben C index jelzi, hogy számított (calculated) értékről van szó. 

Mint látható, az összefüggés használatához szükséges a fajlagos vezetőképesség ismerete, 

amely történhet katalógusból való kiolvasással vagy egyenáramú mérésekkel. Ez utóbbi 

mérések eredményeit az 5.1.2. fejezetben ismertettem.  

A fenti összefüggés segítségével kapott 𝑍𝐶 impedanciaérték még nem 

hasonlítható össze a mérések eredményével. Ennek oka, hogy 𝑍𝐶 a tömör vezető belső 

impedanciája, az elvégzett mérések azonban a felületi vezető elhelyezése miatt 

tartalmazzák a korábban bemutatott járulékos külső induktivitást. Ez azonban csak a mért 

impedancia képzetes részét befolyásolja, a valós részre nincs hatással. Így amennyiben 
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az impedancia abszolút értékét jól mértük, ahhoz az 5-9. szerint számított fázisszögnek 

kéne tartoznia, ha nem lenne szöghiba. 

 
𝜑𝐶

𝑍′
= 𝑎𝑐𝑜𝑠 (

𝑅𝐶

𝑍𝑀
′′) 5-9 

Az így definiált 𝜑𝐶
𝑍′

és a mért 𝜑𝑀
𝑍′′

 szögek már közvetlenül összehasonlíthatók 

egymással. A szöghiba (𝜑𝑒𝑟𝑟) az 5-10. összefüggés szerint a mért és számított 

eredmények különbségeként adódik. A szöghibát minden olyan frekvencián meg kell 

határozni, amelyen a későbbiekben sodronyok felületi impedanciáját szeretnénk 

vizsgálni. 

 𝜑𝑒𝑟𝑟 = 𝜑𝑀
𝑍′′

− 𝜑𝐶
𝑍′

 5-10 

Megjegyzendő, hogy a 16 mm átmérőjű AlMgSi1 tömör vezetőn végzett 

méréseket egy másik, 10 mm átmérőjű AlMgSi0,5 anyagú tömör vezetőn is elvégeztem, 

hogy a korábbiakban meghatározott szöghibavektor jóságát ellenőrizzem. A szöghiba 

meghatározása során kapott részeredményeket az F2. táblázat, még a 10 mm átmérőjű 

tömör vezetőn végzett ellenőrzés eredményeit az F3. táblázat mutatja be. 

5.1.5. Új tudományos eredmény 

Tapasztalataim alapján a felületi impedancia mérésének sarkalatos pontja a használt 

áramváltó frekvenciafüggő szöghibájának pontos ismerete, mivel kis frekvenciákon 

(200 Hz alatt) az induktivitás, nagyobb frekvenciákon (10 kHz felett) az ellenállás 

mérésében jelentős hibát okoz. Emiatt a szöghiba meghatározása és az ezzel való 

korrekció elkerülhetetlen a sodronyok felületi impedanciájának mérése előtt. 

Két esetben a felületi impedancia analitikus összefüggések segítségével 

számítható [31]: az egyik a végtelen homogén féltér, a másik a csőszerű vezető, amelynek 

egy speciális esete a tömör vezető. Első lépésként elvégeztem egy 16 mm átmérőjű tömör, 

kör keresztmetszetű AlMgSi1 anyagú vezető felületi impedanciájának mérését 40 Hz és 

150 kHz között 24 frekvencián. Második lépésként ugyanezen frekvenciákon 

kiszámítottam a felületi impedancia értékét az ismert analitikus összefüggés segítségével, 

majd ehhez hozzáadtam a mérés során alkalmazott felületi vezető szigetelésének 

vastagságából adódó külső induktivitás értékét, amely a mérési eredményekben is 

jelentkezik. Ekkor a mérés és számítás útján meghatározott felületi impedancia 

értékeknek azonosnak kellene lenniük. A gyakorlatban a két érték nem pontosan egyezik 

egymással, a köztük lévő különbséget a mérésből adódó szöghiba okozza. Mivel a 

frekvenciánként meghatározott szöghiba nem függ a mért impedanciától, csak a 
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frekvenciától, ezért az így megállapított szöghiba értéke felhasználható a sodronymérések 

impedanciájának korrekciójához is. Az így meghatározott mérési hiba jóságát egy 10 mm 

átmérőjű, szintén tömör AlMgSi0,5 vezetőn is ellenőriztem. 

A fentiek alapján tézisként a következőt fogalmazom meg: 

Kidolgoztam egy módszert, amelynek alkalmazásával az általunk használt árammérő fej 

frekvenciafüggő szöghibája meghatározható. Ez egy tömör, kör keresztmetszetű, nem 

ferromágneses vezető felületi impedanciájának mérésével, valamint egy Bessel-függvény-

alapú ismert analitikus összefüggés alkalmazásával végezhető el. A módszer alkalmas 

lehet más árammérő szenzorok frekvenciafüggő szöghibájának meghatározására is. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: [S4], [S5], [S6], [S7], [S8], [S10], [S11]. 

5.2. Numerikus számítások 

A laboratóriumi mérésekkel kapcsolatos kezdeti nehézségek, továbbá az eredmények 

hitelességének ellenőrzése szükségessé tette, hogy a sodronyok felületi impedanciáját 

valamilyen numerikus módszerrel is vizsgáljuk. Erre alapvetően két lehetőség áll 

rendelkezésre: valamilyen végeselem-módszer (FEM), vagy az elemi vezetők 

módszerének (filament-technika) alkalmazása. Választásunk az utóbbira esett, amelynek 

főbb okai a következők. 

• A filament-technika azt a szemléletet követi, amit erősáramú 

villamosmérnökként a villamosenergia-rendszerek hasonló jellegű, ún. 

vonalas létesítményeivel kapcsolatos problémáinak vizsgálatainál (pl. 

nagyfeszültségű távvezetékek vagy vasúti felsővezeték által a környékbeli 

vonalas létesítményekben okozott indukáló hatás vizsgálata) már 

korábban is alkalmaztam. A módszer használatához a hálózati 

paramétereket (ellenállás, reaktancia) térelméleti alapokat felhasználva 

számítjuk, a további számításokat azonban már „hálózatelméleti” alapon 

– áramok, feszültségek, ön- és kölcsönös impedanciák segítségével – 

végezzük. 

• A filament-technika alkalmazása során a tér jóval kisebb részét (a 

vezetőket) kell csak diszkretizálni. 

• A filament-technika alkalmazása során nem szükséges a térjellemzők 

közvetlen számítása a tér minden pontjában. 
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Természetesen a FEM-módszert sem vetettem el. Ennek alkalmazása az általam 

eddig vizsgált elrendezésekre a további kutatási terveim része, azonban ez túlmutat jelen 

disszertáció keretein. 

A filament-technikát az 1960-as években fejlesztették ki [32]. Eredetileg 

erősáramú kábelvonalak termikus, valamint a kábelekben fellépő belső erők vizsgálatára 

alkották meg, azonban alkalmazható sodronyok frekvenciafüggő felületi 

impedanciájának számítására is. Az elemi vezetők módszerének alkalmazása során 

gyakorlatilag az 5-11. szerinti Maxwell-egyenlet diszkrét megoldását keressük [33]. 

 

𝑑𝑢(𝑥, 𝑦)

𝑑𝑧
= 𝜌(𝑥, 𝑦) ∙ 𝑖(𝑥, 𝑦) +

𝑑

𝑑𝑡
∫∫𝐿(𝑥,𝑦; 𝑥, 𝑦) ∙ 𝑖(𝑥, 𝑦) ∙ 𝑑𝑥𝑑𝑦

 

𝑦

 

𝑥

 5-11 

Az 5-11. egyenletben d𝑢(𝑥, 𝑦) az 𝑥, 𝑦 helyen a vezetőn létrejövő feszültségesés, 

d𝑧 hosszúságú szakaszon; 𝑖(𝑥, 𝑦) a vezető áramsűrűsége a koordinátákkal jelölt pontban; 

𝐿(𝑥, 𝑦, 𝑥, 𝑦) az 𝑥, 𝑦 és 𝑥, 𝑦 pontokhoz tartozó végtelen kicsiny keresztmetszetű vezetők 

és a visszavezetés által alkotott hurkok közötti kölcsönös induktivitás, egységnyi hosszú 

szakaszra; 𝜌 a vezető fajlagos vezetőképessége; 𝑡 az idő. A további mennyiségek 

jelentését az 5-6. ábra szemlélteti egy általános vezetőelrendezésen. 

 

5-6. ábra: Vezetők helyettesítése elemi vezetőkkel (filamentekkel) [33] 

A filament-technika alapvetően tetszőleges számú vezetőből álló elrendezésre 

alkalmazható, elméletileg akár ferromágneses anyagú vezetőkre is [33]. A módszer 

elmélete, valamint egy gyakorlati példa nem ferromágneses vezetőelrendezésekre 

vonatkozóan a [33] irodalomban részletesen olvasható. A jelen fejezetben a módszer főbb 
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lépéseit és összefüggéseit szintén nem ferromágneses anyagból készült sodronyokra 

vonatkozóan adom meg. 

A módszert Dr. Divényi Dániel kollégámmal közösen valósítottuk meg, ennek 

okán ez a fejezet többes számban íródott. Ennek megfelelően az egyéni és közös 

kontribúciókat a fejezet releváns részeinél megjelöltem. 

5.2.1. Sodronyok felbontása elemi vezetőkre 

A módszer alkalmazásának első lépése a vizsgált fizikai vezetők elemi szálakra 

(filamentekre) való felbontása. Erre vonatkozóan nincs konkrét módszer, azonban az 

elemi vezetők méretét úgy kell megválasztani, hogy rajtuk az áramsűrűség állandónak 

legyen tekinthető, azaz az örvényáram (skin és közelségi) hatás egy filamenten belül 

elhanyagolható legyen. Ez úgy érhető el, ha az elemi vezetők legnagyobb kiterjedése 

kisebb, mint az adott frekvencián érvényes behatolási mélység, amely az 5-12. 

összefüggéssel számítható. 

 𝛿 = √
1

𝜋𝜇𝑓𝜎
= √

𝜌

𝜋𝜇𝑓
 5-12 

Az 5-2. táblázat megadja a behatolási mélységet néhány frekvencián alumínium- 

és rézvezetőre vonatkozóan.  

5-2. táblázat: Behatolási mélység értéke különböző frekvenciákon 

Frekvencia [Hz] 50 1 000 10 000 150 000 

𝛿 [mm] 
Réz 9,22 2,06 0,65 0,17 

Alumínium 11,59 2,59 0,82 0,21 

 

A fentiekből adódóan a felbontást sokféleképpen el lehet végezni: jobb felbontás 

pontosabb eredményeket szolgáltat, azonban a finomság felső korlátját alapvetően 

befolyásolja a rendelkezésre álló számítási kapacitás. A futási idő jelentősen nő az elemi 

vezetők számának növelésével.  

A következő alfejezetben néhány lehetséges – általunk fejlesztett és kipróbált – 

felbontási eljárást mutatok be. A felbontás két főbb szakaszra bontható: az érintőirányú, 

koncentrikus körökkel való felbontásra, amelyre az 5.2.1.1–5.2.1.3. fejezetekben 

láthatunk példát, valamint a sugárirányú egyenesekkel történő felbontásra, amelyet az 

5.2.1.4. ismertet. 
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5.2.1.1. Egyenletes (frekvenciafüggetlen felbontás) 

Az egyenletes felbontás lényege, hogy a vizsgált frekvenciától függetlenül a vezetőt 

megközelítőleg azonos nagyságú elemi vezetőkre bontjuk fel a teljes keresztmetszet 

mentén. Egy lehetséges módszer például, hogy a külső sugárig bezárólag r, 2r, 3r, ..., R-

r sugarú koncentrikus köröket veszünk fel. Így egy körlap (középpont), valamint erre 

koncentrikus körgyűrűk keletkeznek. Ezt követi a sugárirányú felbontás, amely egységes 

a további módszerekre vonatkozóan, így az 5.2.1.4. fejezet szerinti. 

Az egyenletes felbontás előnye egyszerűségében rejlik, azonban rengeteg 

hátránya van. A filament-technika jóságát alapvetően az elemi vezető nagysága és a skin-

mélység aránya határozza meg: kisebb elemi vezető átmérő választása kisebb numerikus 

pontatlanságot eredményez. Ez azonban nagyobb frekvenciákon a vezető közepe felé – 

ahol az áramsűrűség már elhanyagolható – feleslegesen sok elemi vezetőt eredményez. A 

nagyszámú elemi vezető lassítja a számítást, vagy adott esetben – a numerikus instabilitás 

miatt – lehetetlenné teszi, a számítási pontosságot viszont nem javítja érdemben. A 

fentiek miatt számításaink során nem ezt a felbontási módszert alkalmaztuk. 

5.2.1.2. Áramsűrűség (J) alapú felbontás 

Az áramsűrűség (J) alapú felbontás Dr. Divényi Dániel kollégám által kezdetben 

létrehozott adaptív felbontási módszer, amely figyelembe veszi, hogy a frekvencia 

függvényében eltérően alakul a vezetőben az áramsűrűség. A teljes felbontási procedúra 

első lépése a sodrony vagy tömör vezető sugár menti felbontása a középpontjához képest 

koncentrikus körökkel.  

Először az 5-12. összefüggés segítségével meghatározzuk az adott frekvencián 

érvényes behatolási mélységet, majd ezt követően kiszámítjuk, hogy mekkora 

mélységben folyik a felületi áramsűrűség például 90% – 80% – 70% – ... – 10%-a. A 

vizsgált vezetőt ezután a korábban meghatározott százalékos értékek alapján, a sodrony 

középpontjától koncentrikus körökkel osztottuk fel. Kisebb frekvenciákon, ahol a 

sodrony közepén a felületi áramsűrűségnek több, mint 10% – 20% – ... része folyik, ott 

kevesebb, mint 10 koncentrikus kört hoztunk létre. Megjegyzendő, hogy az [S8] 

cikkünkben a felbontást eredetileg 24 koncentrikus kör létrehozásával végeztük, azonban 

későbbiekben a kötegelt vezető vizsgálata során kiderült, hogy ez a felbontás négy vezető 

modellezése esetén már nem tartható meg. 

A felbontás lényegesen jobb az 5.2.1.1. fejezetben bemutatott frekvenciafüggetlen 

felbontáshoz képest: kevesebb, eltérő nagyságú elemi vezetők mellett is jó pontosság 
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érhető el. A módszer hátránya kis frekvenciákon jelentkezik: amikor a skin hatás még 

nem jelentős, kevés koncentrikus kör jön létre, így durva felbontást eredményez (lásd 5-8. 

ábra, f = 40 Hz). Kezdetben ezt úgy próbáltuk áthidalni, hogy 3 kHz alatti frekvenciákon 

minden esetben a 3 kHz-hez tartozó felbontást vettük figyelembe. Ez azonban szintén 

nem jó megoldás, hiszen a nagyobb frekvencián alkalmazott felbontások alapvetően a 

vezető külső részén eredményeznek kisebb sugarú, sűrűbb elemi vezető rétegeket, a 

vezető belső keresztmetszetét jellemzően nem érintik. Ez az impedancia értékében látható 

diszkrepanciákat (ugrásokat) okozott. 

Példaként az 5-8. ábra bemutatja az áramsűrűség (J) alapú felbontást egy d = 10 

mm átmérőjű tömör vezetőre, f = 40 Hz és f = 7079 Hz frekvenciákra. 

5.2.1.3. Áram (I) alapú felbontás 

Az áram (I) alapú felbontás az áramsűrűség-alapú (J) felbontás továbbfejlesztett 

változata, amelyet közösen hoztunk létre a korábban használt felbontás esetén a kisebb 

frekvenciákon jelentkező diszkrepanciák megoldására. Ez a módszer bonyolultsága miatt 

minden esetben tömör vezetőt feltételez. Ekkor a felbontás – az előzőkhez hasonlóan – 

szintén koncentrikus körökkel történik. A koncentrikus körök határait azonban úgy kell 

megválasztani, hogy az így kialakuló síkidomok (a legbelső kört kivéve körgyűrűk) 

árama megegyezzen. 

A teljes vezető áramát az 5-13. összefüggés segítségével kaphatjuk meg. 

 𝐼 = ∫ 𝐽0 ∙ 𝑒
−(𝑅−𝑥)

𝛿 2𝜋𝑥𝑑𝑥
𝑅

0

 5-13 

Az 5-13. összefüggésben 𝑅 a vezető külső sugarát; 𝛿 a behatolási mélységet; 𝐽0 a 

vezető felületén az áramsűrűséget; 𝐼 pedig az áramot jelöli; 𝑥 a vezető középpontjától 

számított távolság. Az egyenletből valójában a felületi áramsűrűséget nem ismerjük. Nem 

ferromágneses anyagú vezetők esetén azonban 𝐼 egyenesen arányos 𝐽0-lal, így a számítást 

tetszőleges 𝐽0 értékkel elvégezve az eredmény egyszerűen skálázható az általunk kívánt 

áramra. 

Amennyiben azt szeretnénk, hogy a koncentrikus körök által bezárt síkidomok 

árama megegyezzen, az 5-14. egyenlet szerinti általános feltételt kell teljesíteni 𝑁 

síkidomot és 𝑁 koncentrikus kört feltételezve (az utolsó kör egybeesik a vezető külső 

sugarával). 

 
𝑘𝐼

𝑁
= ∫ 𝐽0 ∙ 𝑒

−(𝑅−𝑥)
𝛿 2𝜋𝑥𝑑𝑥

𝑟𝑘

0

 5-14 
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Az 5-14. egyenletben 𝐼 a vezető teljes árama;  𝑟𝑘 – a vezető középpontjától indulva 

– a 𝑘. koncentrikus kör sugara. Az integrálást MATLAB segítségével elvégezve, valamint 

a kijövő egyenletet átrendezve az 5-15. összefüggésre jutunk. Az összefüggésből az 

ismeretlen 𝑟𝑘 – azaz az egyes körgyűrűk sugara – explicit módon nem fejezhető ki. 

 (𝛿 − 𝑟𝑘)𝑒
𝑟𝑘
𝛿 =

𝑘
𝑁

𝐼
𝐽0

𝑒−
𝑅
𝛿2𝜋𝛿

+ 𝛿 5-15 

Példaként az 5-9. ábra bemutatja egy d = 10 mm átmérőjű tömör vezető teljes 

felbontását f = 40 Hz és f = 7079 Hz frekvenciákra, amennyiben a koncentrikus felbontást 

áram (I) alapú felbontással végeztük. 

Az áramalapú felbontás sokkal jobban igazodik a modellezni kívánt jelenség 

fizikájához. A következő fejezetekben bemutatott számításokat az áramalapú felbontással 

végeztük. 

5.2.1.4. Sugárirányú egyenesekkel történő felbontás és a GMR meghatározása 

A tömör vezetők és sodronyok felbontásának első lépése a koncentrikus 

körgyűrűkkel való feldarabolás volt. Ezt az 5.2.1.1–5.2.1.3. alfejezetekben ismertetett 

módszerek egyikével lehet megtenni. A felbontást ezután sugárirányban folytattuk: a 

korábban kialakított körgyűrűket sugárirányú egyenesekkel osztottuk fel. Itt két 

szempontra törekedtünk: egyrészt a felosztás során kialakuló – két körív, valamint két 

sugárral határolt – síkidomok oldalai közel egyenlőek legyenek, másrészt az egy 

körgyűrűből kialakuló síkidomok száma hattal osztható legyen. Ez utóbbi a szimmetria 

szempontjából volt lényeges, amely a további számításokat egyszerűsíti. Ezzel 

gyakorlatilag a felbontás folyamata befejeződött. A kialakult elemi vezetőkről érdemes 

megjegyezni a következőket. 

• A külső elemi vezetők átmérője kisebb, mint a belsőké. Ennek oka, hogy 

a felülethez közelebb gyorsabban változik az áramsűrűség, mint a sodrony 

középpontja körül. Az 5-2. táblázat tartalmazza a skin-mélységet néhány 

frekvenciára vonatkozóan. A táblázatban látható számok jól érzékeltetik 

az adaptív, nem egyenlő átmérőjű vezetők kialakításának fontosságát; 

• A felbontás során koncentrikus rétegeket alakítottunk ki. Ez a rendszer 

jobban illeszkedik az árameloszláshoz, mint egy esetlegesen eltérő 

metódus szerint kialakított rétegződés. 
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• Az áram (I) alapú koncentrikus felbontással létrehozott teljes felbontás 

minden esetben 15 réteget tartalmaz, amely kielégíti a felbontásra 

vonatkozó feltételt (azaz az egyes filamenteken belül az áramsűrűség 

azonosnak tekinthető). 

A további számítások elvégzése előtt szükséges a felbontás során kapott 

filamentek redukált sugarának (GMR) ismerete. Ennek számítása például a 

következőképp végezhető el egy adott elemi vezetőre nézve: a vizsgált filamentre egy 

körülbelül 4000 téglalapot tartalmazó hálót illesztettünk. Egy ilyen téglalap redukált 

sugara az 5-16. összefüggés segítségével számítható [34]. 

 𝐺𝑀𝑅𝛼𝑖
≈ 0.2235(𝑥0 + 𝑦0) 5-16 

ahol 𝑥0 és 𝑦0 a téglalap két oldalának hosszúsága. 

A következőkben kiválasztottuk azon téglalapokat, amely középpontja a filament 

belsejébe esett, majd ezekre, mint csoportos vezetőre meghatároztuk az eredő redukált 

sugarat az 5-17. összefüggéssel. 

 𝐺𝑀𝑅 = √∏𝐺𝑀𝑅𝛼𝑖

𝑁

𝑖=1

∙ ∏∏𝐷𝑗𝑘

𝑁

𝑘=1
𝑘≠𝑖

𝑁

𝑗=1

𝑁2

 5-17 

Az 5-17. összefüggésben 𝐺𝑀𝑅𝛼𝑖
 az i. téglalap redukált sugara, 𝐷𝑗𝑘  pedig a j. és k. 

téglalapok középpontja közti távolságot jelöli. Az ismertetett GMR számítási eljárás az 

5-7. ábra segítségével könnyebben megérthető. 

 

5-7.: Segédábra a létrejött filamentek redukált sugarának számításához 

Az ábrán a fekete színnel kitöltött síkidom a vizsgált filamentet, a kék rácsháló a 

filamentre illesztett téglalapokat jelöli. A redukált sugár számítása során azokat a 

téglalapokat vettük csak figyelembe, amelyek középpontja a filament belsejébe esik – 



54 

ezeket zöld „X”-szel jelöltük. Természetesen a tényleges GMR-számítás során ennél jóval 

több, kb. 4000 téglalapot tartalmazó hálót alkalmaztunk. A fent ismertetett lépések 

eredményeképp létrejön a végleges felbontás. Példaként álljon itt egy konkrét eset. 

• Az 5-8. ábra szemlélteti egy 10 mm átmérőjű tömör vezetőre az 

áramsűrűség (J) alapú koncentrikus felbontás eredményét f = 40 Hz és f = 

7079 Hz frekvenciákon; 

• Az 5-9. ábra szemlélteti egy 10 mm átmérőjű tömör vezetőre az áram (I) 

alapú koncentrikus felbontás eredményét f = 40 Hz és f = 7079 Hz 

frekvenciákon. 

  

5-8. ábra: Tömör vezető áramsűrűség (J) alapú felbontása két frekvencián 

  

5-9. ábra: Tömör vezető áram (I) alapú felbontása két frekvencián 
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Az ábrákon a tömör vezető középpontja az 𝑥 = 0 és 𝑦 = 0 pontban található. Az 

ábrán sötétkék körvonallal jelöltük a tömör vezető kontúrját, piros pontozott vonallal a 

koncentrikus körgyűrűkre osztás eredményét, fekete szaggatott vonallal pedig a 

sugárirányú felbontást. A világoskék körök az egyes filamentekhez tartozó redukált 

sugarakat jelzik. 

Amint azt a 2.1. fejezetben az alapfogalmak között már bemutattuk, a felületi 

impedancia a felületen elhelyezett vékony felületi vezető segítségével mérhető. Annak 

érdekében, hogy ezt a számítások során definíció szerint is meg tudjuk határozni, a 

felbontást követően közvetlenül a vezető felületén elhelyeztünk egy 1 𝜇m sugarú felületi 

vezetőt. Ez még a legnagyobb frekvencián is körülbelül tizede a külső felületen lévő 

filamentek sugarának. 

5.2.2. Felületi impedancia számítása 

Amint azt már korábban is említettem, a filament-technika egyik alapvető feltevése, hogy 

egy elemi vezetőn belül az áramkiszorítás jelensége elhanyagolható, az áramsűrűség 

állandónak tekinthető. Egy elemi vezetőn fellépő hosszirányú feszültségesés kiszámítható 

az 5-18. összefüggés segítségével. 

 ∆𝑈𝑖 = 𝐼𝑖𝑅𝑖 + ∑ 𝐼𝑘𝑗𝜔𝐿𝑖𝑘

𝑁

𝑘=1

 5-18 

Ahol – esetemben – 𝐿𝑖𝑘  az 𝑖. és 𝑘. filament közti föld-visszavezetéses kölcsönös 

induktivitás, amennyiben 𝑖 ≠ 𝑘, valamint a föld-visszavezetéses öninduktivitás, 

amennyiben 𝑖 = 𝑘; továbbá 𝐼𝑘  a 𝑘. filamenten föld-visszavezetésesen záródó áramot 

jelöli. Az 5-18. egyenlet az összes elemi vezetőre vonatkozóan az 5-19. mátrixegyenletet 

eredményezi. 

 [

∆𝑈1

∆𝑈2

⋮
∆𝑈𝑁

] = [

𝑍11 𝑍12

𝑍21 𝑍22

… 𝑍1𝑁

… 𝑍2𝑁

⋮ ⋮
𝑍𝑁1 𝑍𝑁2

⋱ ⋮
… 𝑍𝑁𝑁

] [

𝐼1
𝐼2
⋮
𝐼𝑁

] 5-19 

Az 5-19. összefüggésben lévő impedanciamátrix elemei például a komplex 

tükrözés vagy a Carson–Clem-formulák segítségével számíthatók [35]. Mivel ez utóbbi 

széleskörűen használt a mérnöki gyakorlatban, ezt választottuk. A Carson–Clem-

formulák használatához először meg kell határozni a talaj (amely a földvisszavezetés 

funkcióját tölti be) fajlagos ellenállását, valamint a frekvenciát. Ezek az 5-20. összefüggés 

szerint megadják a földvisszavezetés egyenértékű távolságát. 
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 𝐷𝑒 [𝑚] = 659√
𝜌 [Ω𝑚]

𝑓 [𝐻𝑧]
 5-20 

Érzékeltetésképpen az 5-21. táblázat néhány frekvencia- és fajlagos talajellenállás-értékre 

megadja a Carson-mélységet (másnéven a földvisszavezetés egyenértékű távolságot).  

5-3. táblázat: Földvisszavezetés egyenértékű távolsága (𝑫𝒆) méter dimenzióban különböző fajlagos 

talajellenállások és frekvenciák esetén 

𝝆 [𝛀m] 
Frekvencia [Hz] 

50 1 000 10 000 150 000 

100 931 208 66 17 

500 2083 466 147 38 

1 000 2947 659 208 53 

5 000 6590 1473 466 120 

 

Megjegyzendő, hogy a fajlagos talajellenállás megválasztásának, sőt a föld-

visszavezetéses impedanciák használatának a sodrony belsőimpedancia-számításának 

szempontjából nincs jelentősége (az impedanciamátrix elemei más, tetszőleges fiktív 

referenciára vonatkozóan is kiszámíthatók). Ennek oka, hogy a sodrony belső 

impedanciája a sodronyra vonatkozó ún. intrinsic jellemző, így független a számításnál 

használt visszavezetéstől. Célszerű azonban a föld-visszavezetéses impedanciák 

használata valós körülményekhez igazodó paraméterek választásával, mivel ekkor olyan 

szituációk is vizsgálhatóvá válnak, ahol a földvisszavezetés tényleges szerepet játszik (pl. 

zérussorrendű impedanciaszámítás esetén). 

A földvisszavezetés mélységének meghatározása után számíthatók az 5-19. 

impedanciamátrix elemei. A főátló elemei (önimpedanciák) az 5-21., még a többi elem 

(kölcsönös impedanciák) az 5-22. összefüggés segítségével számítható [1], [2]. 

 𝑍𝑖𝑖 = 𝑅𝑖 + 0,987 ∙ 10−3𝑓 + 𝑗𝜔0,2 ∙ 10−3𝑙𝑛 (
𝐷𝑒

𝐺𝑀𝑅𝑖
)   [

Ω

𝑘𝑚
] 5-21 

 
𝑍𝑖𝑗 = 0,987 ∙ 10−3𝑓 + 𝑗𝜔0,2 ∙ 10−3𝑙𝑛 (

𝐷𝑒

𝑑𝑖𝑗
)   [

Ω

𝑘𝑚
] 5-22 

Mint azt már korábban említettem, a filament-technika [33] elméletileg alkalmas 

nemlineáris impedanciák kezelésére. Amennyiben ilyen elrendezést vizsgálnánk, úgy a 

nemlinearitást az 5-21. egyenletben az önimpedanciák redukált sugarában kellene 

figyelembe venni. Ekkor a feladat szükségszerűen iterációs számítássá alakul, amelynek 

során annyi futtatást kellene végezni – az egyes futtatások közt a rosszul feltételezett 
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impedanciák pontosításával –, hogy a kapott eredményre vonatkozóan az összes kényszer 

egy megadott hibahatáron belül kerüljön. 

Mivel az 5-19. összefüggésben az árameloszlás az ismeretlen jellemző, az 

elemértékek számítása után az impedanciamátrixot invertálni kell, amellyel az 5-23. 

összefüggéshez jutunk. A MATLAB program futásának legkritikusabb része ez. 

 [

𝐼1
𝐼2
⋮
𝐼𝑁

] = [

𝑍11 𝑍12

𝑍21 𝑍22

… 𝑍1𝑁

… 𝑍2𝑁

⋮ ⋮
𝑍𝑁1 𝑍𝑁2

⋱ ⋮
… 𝑍𝑁𝑁

]

−1

[

∆𝑈1

∆𝑈2

⋮
∆𝑈𝑁

] = [

𝑌11 𝑌12

𝑌21 𝑌22

… 𝑌1𝑁

… 𝑌2𝑁

⋮ ⋮
𝑌𝑁1 𝑌𝑁2

⋱ ⋮
… 𝑌𝑁𝑁

] [

∆𝑈1

∆𝑈2

⋮
∆𝑈𝑁

] 5-23 

Az 5-23. összefüggésben lévő admittanciamátrix mérete két megfontolás 

segítségével csökkenthető. Egyrészt azon filamenteken, amelyek azonos fizikai 

vezetőhöz tartoznak a feszültségesés szükségszerűen meg kell egyezzen (∆𝑈1 = ∆𝑈2 =

 . . . = ∆𝑈𝑁 = ∆𝑈). Ezzel az 5-23. összefüggésben található 𝑁 × 𝑁-es admittanciamátrix 

𝑁 × 1-es méretűre csökkenthető, amellyel az 5-24. összefüggéshez jutunk. 

 [

𝐼1
𝐼2
⋮
𝐼𝑁

] = [

𝑌1

𝑌2

⋮
𝑌𝑁

] [∆𝑈] 5-24 

Az 5-24. összefüggésben az egyes 𝑌𝑖 elemek a korábbi, 5-23. összefüggés szerinti 

mátrix sorainak összegeként számíthatók (𝑌𝑖 = 𝑌𝑖1 + 𝑌𝑖2+. . . +𝑌𝑖𝑁). 

Másrészt azon elemi vezetők áramának összege, amelyek egy fizikai vezetőhöz 

tartoznak, meg kell egyezzen a fizikai vezető áramával. Esetünkben – mivel továbbra is 

csak egy fizikai vezetőt vizsgálunk – 𝐼1 + 𝐼2+. . . +𝐼𝑁 = 𝐼. Így az 𝑁𝑥1-es mátrix mérete 

tovább csökkenthető 1𝑥1-esre, amint azt az 5-25. összefüggés mutatja. 

 𝐼 = 𝑌 ∙ ∆𝑈 5-25 

Az 5-25. egyenletben tehát 𝑌 a sorok összegeként számítható (𝑌1 + 𝑌2+. . . +𝑌𝑁). 

Az így kapott 𝑌 reciprokaként kapható meg a tömör vezető vagy sodrony 𝑍 föld-

visszavezetéses önimpedanciája. A földvisszavezetéses önimpedancia valós része, 

csökkentve a földvisszavezetés ellenállásával megegyezik a veszteségi ellenállással. 

Ennek jellemzően szabálytalan alakú vezetőknél van szerepe, ahol a felületi vezető 

elhelyezésétől függően a mért felületi impedancia értéke széles tartományban változik. 

Ilyen például a vasúti sín, amelynek felületi impedanciája akár 1:5 arányban is változhat 

a felületi vezető elhelyezésétől függően [36]. 

A vizsgált vezetőre jellemző hosszegységre eső felületi impedancia elméletileg az 

egyik, felületen lévő filament egyenáramú ellenállásának és rajta átfolyó (komplex) 
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áramnak a szorzataként, valamint a teljes áram hányadosaként adódik az 5-26. 

összefüggés szerint. 

 𝑍𝑏 =
𝜌𝐼𝑠
𝐴𝑆𝐼

 5-26 

Az 5-26. összefüggés azonban önmagában, egy, a vizsgált vezető felületén lévő 

elemi vezető kiválasztásával nem vezetett helyes eredményre. Ennek oka meglátásom 

szerint az, hogy a felbontott vezető külső rétegében található filamentek középpontjai 

valójában nem a vizsgált vezető külső sugarára, hanem annál beljebb estek.  

A problémát végül az időközben felmerült ötletem felhasználásával oldottuk meg. 

Ehhez az eredeti vezető felbontását követően tömör vezető esetén egy, sodronyok esetén 

a sodrony egy cikkén több, ún. mérőfilamentet vettünk fel. Ezek gyakorlatilag olyan kis, 

1 𝜇m átmérőjű elemi szálak, amelyek még legnagyobb frekvencián is kb. tizedakkorák, 

mint a külső rétegben elhelyezkedő filamentek átmérője. Ezek a mérőfilament(ek) a 

mérés analógiájában gyakorlatilag a felületi vezetőnek felel(nek) meg, azzal a 

különbséggel, hogy ezt az impedanciaszámítások során az eredeti vezető részeként 

tekintettük: ebben a vezetőben tehát a feszültségmérésre használt felületi vezetővel 

ellentétben folyhat áram. Így azonban az 5-23. szerinti admittanciamátrix redukálása 

során nem keletkezik még egy sor és oszlop. A fenti ötletet felhasználva a filament-

technika alkalmassá vált a disszertációmban használt vezető elrendezések felületi 

impedanciájának meghatározására. 

5.2.3. Új tudományos eredmény 

A filament-technikát [32] először az 1960-as években alkalmazták. A módszert ekkor 

kábelvonalak termikus jellemzőinek vizsgálatára, valamint kábelek közt ébredő erők 

meghatározására fejlesztették ki. Ipari frekvenciától eltérő alkalmazása azonban nem volt 

jellemző. Ez alapvetően két okra vezethető vissza: egyrészt az akkori számítási 

kapacitások nem tették lehetővé a módszer nagyobb frekvenciákon történő alkalmazását. 

A korábban látottak szerint ez rendkívül nagy elemivezető-számmal jár, amely ma is erős 

korlátot jelent. Másrészt az 1960-as években nem volt olyan műszaki kihívás, amely 

indokolttá tette volna a módszer ilyen célú használatát; a 2–150 kHz frekvenciatartomány 

problémáival leginkább az utóbbi évtizedben kezdtünk el foglalkozni. 

Analitikus összefüggésekkel jellemzően egy-egy egyszerűbb elrendezésre 

vonatkozóan kaphatunk pontos eredményt. A laboratóriumi mérések ugyan minden 

esetben alkalmazhatók, a megfelelő műszerpark költséges és sokszor nem áll 
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rendelkezésre, az elrendezések összeállítása pedig nagy tapasztalatot igényel. A fentiek 

miatt felmerült az igény mind tudományos, mind ipari oldalról egy olyan módszerre, 

amely megfelelő felbontás esetén a legtöbb elrendezésre képes nagy pontosságú 

eredmények szolgáltatására, akár referenciaként is.  

Erre a célra végül a filament-technikát használtuk. A módszert MATLAB-ban 

valósítottuk meg. Kezdetben a felületi impedanciát a vezető felületén található filamentek 

segítségével próbáltuk meghatározni, ez azonban nem vezetett jó eredményre. A 

numerikus módszert végül kiegészítettem a laboratóriumi mérések során is használt 

felületi vezetőhöz hasonló ún. mérőfilamenttel. Így a módszer alkalmassá vált az általam 

vizsgált vezetőelrendezések felületi impedanciájának meghatározására. 

Az 5.2. fejezetben leírtak összefoglalásaként tézisként a következő új tudományos 

eredményt fogalmazom meg: 

A filament-technika a felületi impedancia laboratóriumi mérése során használt 

felületi vezetőhöz hasonló ideális mérőfilament(ek) leképzésével alkalmassá vált a 

vizsgált vezetőelrendezések felületi impedanciájának számítására. Az így kapott 

eredmények összhangot mutattak az egyéb technikák útján szerzett eredményekkel. Ezek 

a későbbiekben alapul szolgálhatnak a bonyolultabb elrendezések vizsgálatához. 

A tézishez kapcsolódó saját publikációk: [S1], [S7], [S8], [S9]. 

5.3. Analitikus összefüggések 

A felületi impedancia laboratóriumi mérését, valamint szimulációs számítását követően 

összegyűjtöttem néhány – a szakirodalomban fellelhető – analitikus kifejezést, amely 

alkalmas a sodronyok felületi impedanciájának számítására. Az analitikus módszerek 

legnagyobb előnye egyszerűségükben és gyorsaságukban rejlik. Hátrányuk, hogy 

általában nem adnak pontos eredményt, valamint az egyes módszerek alkalmazhatósága 

tömör vezetőkre, illetve bizonyos frekvenciatartományra korlátozódik. Disszertációmban 

a következő módszereket vizsgáltam meg: 

• Bessel-függvények (5.3.1.1. fejezet); 

• Simonyi Károly közelítő módszere (5.3.1.2. fejezet); 

• Bessel-függvények közelítése sorfejtéssel (5.3.1.3. fejezet); 

• skin-tényezős módszer (5.3.1.4. fejezet); 

• Hankel-féle félkonvergens sorokat alkalmazó módszer (5.3.1.5. fejezet). 
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Ezek közül a skin-tényezős módszert kivéve az összes többi csak tömör, kör 

keresztmetszetű vezetőkön alkalmazható. Továbbá az 0. és 5.3.1.4. módszerek kis 

frekvenciákon, még az 5.3.1.2. és 5.3.1.5. módszerek nagy frekvenciákon használhatóak. 

Mivel az általam vizsgált sodronyok több elemi szálból épülnek fel – amelyek sodrott 

szerkezetűek –, ezért a módszerek alkalmazása közvetlenül nem lehetséges. Ha azonban 

a sodronyból előzetesen képzünk egy ún. ekvivalens tömör vezetőt, akkor a fenti 

metódusok mindegyike alkalmazható lesz. Természetesen az ekvivalens tömör vezető 

előállítása során törekedni kell a villamos jellemzők egyenértékűségére, így azt a 

következő két elv mentén hoztam létre: egyrészt az új vezető anyaga egyezzen meg az 

eredeti vezető anyagával, azaz fajlagos ellenállásuk legyen azonos; másrészt egyenáramú 

ellenállásuk is legyen azonos. A fenti két feltétel eredményeként valójában az 𝐴 

keresztmetszetük is egyező, így az 5-27. összefüggés alapján számítható a sugár. 

 𝑟0 = √
𝐴

𝜋
 5-27 

Az ekvivalens tömör vezető képzésének menetét, valamint a fent ismertetett 

képzési elveket összefoglalóan az 5-10. ábra szemlélteti. 

 

5-10. ábra: Ekvivalens tömör vezető képzésének bemutatása sodronyok esetén 

Megjegyzendő, hogy az így készült ekvivalens tömör vezető árameloszlása nem 

egyezik meg pontosan az eredeti vezető árameloszlásával. Ez azonban nem is elvárt, 

hiszen mint azt már korábban is említettem, az analitikus összefüggések alkalmazásának 

célja mérnöki szempontból jó közelítő eredmények elérése. 

5.3.1. Analitikus módszerek 

A következő alfejezetekben bemutatom a vizsgált módszerek összefüggéseit. Amelyik 

módszer a belső induktivitásra vagy reaktanciára is tartalmaz formulát, ott azt is 

megadom. 
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5.3.1.1. Bessel-függvények 

Hengeres vezetők felületi impedanciája bármely frekvencián pontosan számítható az 

5-28. összefüggés segítségével [31]. 

 𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝜔𝐿 =
𝑝𝑙

2𝜋𝑟0𝛾

𝐉𝟎(𝑝𝑟0)

𝐉𝟏(𝑝𝑟0)
 5-28 

Az 5-28. összefüggésben 𝐉𝛂(𝒙) az elsőfajú x képzetes argumentumú, 𝛼 indexű 

Bessel-függvény; 𝑝 = √−𝑗𝜔𝜇𝛾 [
1

𝑚
]. A módszer közvetlenül nem alkalmazható 

sodronyokra, azonban az 5.3. fejezetben bemutatott ekvivalens tömör vezető képzése után 

már alkalmas a számításra. A metódus hátránya, hogy továbbra is szükség van olyan 

szoftverre, amely a Bessel-függvényeket kezeli. 

5.3.1.2. Simonyi Károly közelítő módszere 

Simonyi Károly egy egyszerű, szemléletes módszert mutatott be a hengeres vezetők 

impedanciájának számítására [31]. E szerint igen nagy frekvenciákon az ellenállás 

növekedés azért jön létre, mert nem áll az áram rendelkezésére a teljes 𝑟0
2𝜋 

keresztmetszet, csupán egy 𝛿 behatolási mélységgel megadott külső réteg, amint az az 

5-11. ábrán is látható. Az ellenállás a vezető keresztmetszettel fordított arányban nő, az 

5-29. összefüggés megadja a váltakozó áramú és egyenáramú ellenállások arányát. A 

vezető belső impedanciája egyes komponenseinek viszonyát az 5-11. ábra szemlélteti. 

 

5-11. ábra: Kör keresztmetszetű vezető 

impedanciájának viszonya az egyenáramú 

ellenálláshoz a sugár és a behatolási mélység 

hányadosának függvényében [31] 

 

 

5-12. ábra: A skin-hatás következtében 

előálló ellenállás-növekedés egyszerű 

kiszámítása igen nagy frekvenciák esetén 

[31] 



62 

 
𝑅

𝑅0
=

𝑟0
2𝜋

2𝑟0𝜋𝛿
=

𝑟0
2𝛿

 5-29 

5.3.1.3. Bessel-függvények sorfejtett alakja 

Abban az esetben, ha nem áll rendelkezésre szoftveres háttér Bessel-függvények 

kezelésére, megfelelő közelítések alkalmazása lehet szükséges [31]. Ezen közelítések 

legnagyobb előnye, hogy egyszerűségük miatt akár egy kézi számológéppel is 

elvégezhető formulákhoz jutunk. Kis frekvenciákon az 5-28. definíciós egyenletben lévő 

utolsó tag (Bessel-függvények hányadosa) helyettesíthető a Bessel-függvények sorfejtett 

alakjával, az 5-30. egyenletnek megfelelően. 

 

𝐉𝟎(𝑝𝑟0)

𝐉𝟏(𝑝𝑟0)
≈

1 − (
𝑝𝑟0
2 )

2

+
1
4 (

𝑝𝑟0
2 )

4

𝑝𝑟0
2 [1 −

1
2 (

𝑝𝑟0
2 )

2

+
1
12 (

𝑝𝑟0
2 )

4

]
 5-30 

Az 5-30. összefüggés néhány matematikai átalakítás után – amelyek 

megtalálhatók a [31] irodalomban – az 5-31. összefüggés szerinti alakra hozható. Az 

induktivitásra vonatkozóan az egyszerűsítések után az 5-32. összefüggés adódik. 

 𝑅 = 𝑅0 ∙ (1 +
1

3
(
𝑟0
2𝛿

)
4

) 5-31 

 𝐿𝑏 =
𝜇𝑙

8𝜋
 5-32 

Megjegyzendő, hogy a módszer csak olyan frekvenciákon alkalmazható, ahol 

teljesül az 
𝑟0

2𝛿
< 1 kritérium. Ekkor az 5-32. összefüggés szerint a belső induktivitás nem 

változik meg az egyenáramú induktivitáshoz képest, így a reaktancia egyenesen arányos 

a frekvenciával. 

5.3.1.4. Skin-tényezős módszer 

A [37] szabvány erősáramú kábelek áramterhelhetőségével kapcsolatos számítási 

módszereket és követelményeket fogalmaz meg. Így foglalkozik például a váltakozó 

áramú ellenállás számításával ipari frekvenciák közelében. E szerint egy kábel váltakozó 

áramú ellenállása az egyenáramú ellenállás, valamint a skin- és közelségi hatást 

figyelembe vevő módosító tényezők szorzataként is számítható az 5-33. összefüggés 

szerint. A módszer közvetlenül alkalmazható sodronyok esetén is. 

 𝑅 = 𝑅0(1 + 𝑌𝑆 + 𝑌𝑃) 5-33 
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Mivel a jelen fejezetben csak egyetlen sodronyt vizsgálunk, közelségi hatás nem 

lép fel, az ehhez tartozó 𝑌𝑃 tényező értéke nulla. A skin-hatást kifejező dimenzió nélküli 

𝑌𝑆 tényező az 5-34. összefüggés segítségével számítható. 

 𝑌𝑆 =
𝑥𝑆

4

192 + 0,8𝑥𝑠
4
 5-34 

Az 5-34. összefüggésben található 𝑥𝑆 változó összefüggését az 5-35. egyenlet adja 

meg. 

 𝑥𝑆
2 =

2𝑓𝜇

𝑅′
𝑘𝑆 5-35 

Az 5-35. egyenletbe 𝑓-et Hz, még 𝑅′ egyenáramú ellenállást Ω/m dimenzióban 

szükséges behelyettesíteni. A 𝑘𝑆 tényező értéke sodronyok esetén 1. Megjegyzendő, hogy 

az 5-35. egyenletben a szabvány 𝑅′-ben az ellenállás hőmérsékletfüggését is figyelembe 

veszi. Vizsgálataim során – a hőmérsékletfüggést elhanyagolva – 𝑅′ = 𝑅0 közelítéssel 

éltem. 

5.3.1.5. Hankel-féle félkonvergens sorokon alapuló módszer 

A Hankel-féle félkonvergens sorok használatával az 5.3.1.2. módszernél jobb közelítés 

érhető el nagy frekvenciákon [31]. Az ellenállás az 5-36., a reaktancia az 5-37. 

összefüggéssel számítható. 

 
𝑅

𝑅0
= 𝑥 +

1

4
+

3

64𝑥
 5-36 

 
𝜔𝐿𝑏

𝑅0
= 𝑥 −

3

64𝑥
 5-37 

ahol x = 
𝑟0

2𝛿
. A módszer 

𝑟0

2𝛿
 > 1 teljesülése esetén alkalmazható. 

5.3.2. Analitikus módszerek kombinációja 

Az 5.3.1. fejezet módszereinek vizsgálata után felmerült a kérdés, hogy vajon két módszer 

kombinációjaként előállítható-e egy olyan metódus, amely a 2–150 kHz 

frekvenciatartomány egészét lefedi. Ennek legnagyobb előnye az lenne, hogy egy olyan 

egyszerű metódus jönne létre, amely komoly szakértelem és számítási kapacitás nélkül, 

ugyanakkor meglepően jó pontossággal tudná közelíteni a sodronyok felületi 

impedanciáját (ellenállását – amely az EMC-zavarok csillapítása szempontjából fontos). 

Az egyes módszerek eredményeit az elemi vezetők technikájához hasonlítva arra 

jutottam, hogy a skin-tényezős, valamint a Hankel-féle félkonvergens sorokon alapuló 
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módszerek lennének erre alkalmasak. A módszerek alkalmazhatósági kritériumai a 

vizsgált sodronyokra az 5-4. táblázatban lévő eredményeket adja. 

5-4. táblázat: Alkalmazhatósági tartomány az analitikus módszerek esetén 

𝑨 

[𝐦𝐦𝟐] 
Skin-tényezős 

módszer 

(felső korlát) 

Hankel-féle 

módszer 

(alsó korlát) 

25 3909 Hz 3989 Hz 

50 1892 Hz 1930 Hz 

95 1034 Hz 1055 Hz 

 

Amint látható, az egyes módszerek között minden esetben található egy szűk sáv, 

ahol egyik sem alkalmazható. Így felmerül a kérdés: kiterjeszthető-e valamelyik, hogy a 

hiányzó frekvenciatartományt lefedje? A két metódust jobban megvizsgálva láthatóvá 

válik, hogy a skin-tényezőn alapuló módszer pontossága nem romlik számottevően az 

alkalmazhatósági kritériumán kívül. Annak érdekében azonban, hogy a metódusok 

összekapcsolhatóságára vonatkozó következtetéseket vonjunk le, a – jelenleg eltérő 

alakban lévő – alkalmazhatósági kritériumukat azonos alakra kell hozni. 

A skin-tényezős módszernél az eredeti alkalmazhatósági kritérium a 5-38. 

összefüggés szerinti. 

 √
2𝑓𝜇

𝑅0
< 2,8 5-38 

Mivel az 5-38. összefüggésben található összes ismeretlen pozitív szám, a két 

oldal négyzetre emelése elvégezhető a relációs jel irányának változása nélkül. Ez az 5-39. 

szerinti egyenlőtlenséget eredményezi. 

 
2𝑓𝜇

𝑅0
< 7,84 5-39 

Az 5-39. egyenlőtlenségben található egyenáramú ellenállás (𝑅0) – amennyiben 

azt tömör vezetőre vonatkoztatjuk – kifejezhető a 5-40. összefüggéssel. 

 𝑅0 =
𝜌

𝐴
 5-40 

5-40. egyenletet az 5-39. összefüggésbe helyettesítve adódik 5-41. 

 
2𝑓𝜇𝐴

𝜌
< 7,84 5-41 

Végül mindkét oldalt kettővel osztva jutunk el a végső összefüggéshez (5-42). 

 
𝐴𝜇𝑓

𝜌
< 3,92 5-42 
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A következőkben vizsgáljuk a Hankel-féle módszeren végzett matematikai 

átalakításokat. Az eredeti feltétel az 5-43. összefüggés szerint adott. 

 
𝑟0
2𝛿

> 1 5-43 

A behatolási mélység kifejezhető az 5-12. összefüggés segítségével, amelyet az 

5-43. egyenlőtlenségbe behelyettesítve az 5-44. összefüggés adódik. 

 
𝑟0√𝜋𝜇𝑓

2√𝜌
> 1 5-44 

A négyzetre emelés a korábbiakhoz hasonlóan itt is elvégezhető, amellyel az 5-45. 

összefüggéshez jutunk. 

 
𝑟0

2𝜋𝜇𝑓

4𝜌
> 1 5-45 

Az 5-45. egyenlőtlenségben lévő 𝑟0
2𝜋 tag megegyezik az ekvivalens tömör vezető 

keresztmetszetével. Ezt figyelembe véve kapható meg az 5-46. összefüggés. 

 
𝐴𝜇𝑓

𝜌
> 4 5-46 

A fentiek alapján látható, hogy az eredeti alkalmazhatósági kritériumok néhány 

matematikai átalakítás segítségével azonos alakúra hozhatók. Az így nyert formulák jól 

mutatják, hogy a két módszer egyesíthetőségét valóban csak egy szűk 

frekvenciatartomány választja el. Figyelembe véve azonban, hogy a skin-tényezőn 

alapuló módszer az alkalmazhatósági kritériumán kívül is megfelelő eredményeket ad, 

javaslom ennek kiterjesztését, valamint kombinált alkalmazását a Hankel-féle 

félkonvergens sorokon alapuló módszerrel. Megjegyzendő, hogy a módszerek sikeres 

egyesítése gyakorlati jelentőséggel is bír. Az ipari szereplőknek (pl. hálózatgazdáknak) 

is fel kell készülniük az összeférhetőségi problémák elhárítására. Így egy olyan egyszerű 

metódus fog rendelkezésükre állni, amit a vállalati környezetben jelenleg rendelkezésre 

álló szoftverek segítségével is el tudnak végezni (pl. táblázatkezelő). 

5.3.3. Új tudományos eredmény 

A sodronyok felületi impedanciájának pontos meghatározására alapvetően két lehetőség 

van: méréssel (például a korábban ismertetett módszerrel) vagy számítással (például 

filament-technikával). Mindkettőről elmondható, hogy alkalmazásukhoz megfelelő 

eszközpark, mély elméleti ismeret, szoftveres háttér szükséges, amely egy egyetemen 

rendelkezésre áll, az érdekelt feleknél (pl. áramszolgáltatóknál) azonban nem. Felmerül a 
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kérdés, hogy létezik-e olyan módszer, amellyel a sodronyok felületi impedanciája 

megfelelő pontossággal becsülhető a vizsgált (40 Hz – 150 kHz) frekvenciatartományon. 

A szakirodalmat megvizsgálva több analitikus kifejezést is találtam, amely 

bizonyos szűk frekvenciatartományokon alkalmas a felületi impedancia becslésére. 

Egyes módszerek csak tömör, kör keresztmetszetű vezetőkön alkalmazhatók, azonban az 

eredeti sodronyból képezhető ekvivalens tömör vezető, például az 𝑅0 (DC) ellenállás és 

𝜌 fajlagos ellenállás egyezőségének megkövetelésével. Az egyes módszereket 

alkalmazva, majd eredményeiket összevetve a mérési és szimulációs eredményekkel arra 

a következtetésre jutottam, hogy a behatolási mélységből képzett skin-faktor-alapú 

módszer a kisfrekvenciás tartományban, a Hankel-féle módszer pedig nagyobb 

frekvenciákon jól közelíti a pontos eredményeket.  

A két módszer alkalmazhatósági kritériumát a források eltérő alakban adják meg, 

néhány matematikai átalakítás után azonban közvetlenül összehasonlítható formára 

hoztam. A kapott formulákon látható, hogy alkalmazhatósági frekvenciatartományuk 

közel folytonos tartományt fed le. A két módszer alaposabb vizsgálata során észrevettem 

továbbá, hogy a skin-faktor-alapú módszer a szakirodalomban megadott 

alkalmazhatósági tartományán kívül is megfelelő pontosságú értékeket ad. Ezzel szemben 

a Hankel-féle metódus csak a szakirodalomban ismertetett alkalmazhatósági 

tartományban ad jó eredményt. A kisfrekvenciás skin-faktor-módszert kiterjesztve, 

kombinálva a nagyfrekvenciás Hankel-módszerrel egy olyan számítási eljárást 

kaphatunk, amely az ipari szereplők által birtokolt eszközök segítségével (pl. 

táblázatkezelő szoftver) is egyszerűen, gyorsan, különösebb elméleti és számítástechnikai 

háttér nélkül használható. 

A fentiek alapján tézisként a következőt fogalmazom meg: 

A szakirodalomban található felületi impedancia számítására alkalmas közelítő 

módszerek vizsgálata során megállapítottam, hogy a kis frekvencián alkalmazható skin-

faktor-alapú módszer kiterjesztésével, valamint nagyfrekvenciás Hankel-féle módszer 

együttes alkalmazásával a ferromágneses anyagot nem tartalmazó sodronyok felületi 

impedanciája egyszerű analitikus formulákkal a mérnöki gyakorlat számára megfelelő 

pontossággal számítható a 40 Hz – 150 kHz frekvenciatartományban. 

A tézishez altézisként a következőt fogalmazom meg: 

Megalkottam az ekvivalens tömör vezető definícióját, amelyet felhasználva a sodronyok 

felületi impedanciája számíthatóvá válik a szakirodalomból ismertetett analitikus 

összefüggések segítségével. 
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A tézishez kapcsolódó publikációk a következők: [S1], [S8], [S10]. 

5.4. A módszerek összehasonlító értékelése 

Az 5. fejezet korábbi szakaszaiban bemutattam azon módszereket, amelyek alkalmasak a 

sodronyok és tömör vezetők felületi impedanciájának meghatározására. Az 5.1. 

fejezetben ismertettem a felületi impedancia definícióját megvalósító mérési eljárást, 

amely a használt árammérő fej szöghibájának, valamint a felületi vezető elhelyezéséből 

adódó külső induktivitásnak korrekciója után megfelelő eredményeket szolgáltat. Az 5.2. 

fejezet bemutatja az elemi vezetős számítási lehetőséget, amely egy, a sodronyok 

felbontásán alapuló módszer. Az 5.3. fejezet a szakirodalomban található olyan közelítő 

számítási módszereket mutat be, amelyek nagy része ugyan közvetlenül nem 

alkalmazható tömör vezetőkre, azonban ekvivalens tömör vezető képzésével 

alkalmazhatóvá tehető.  

A fenti módszerek három különböző anyagú és keresztmetszetű sodronyon 

alkalmaztam, amelyek eredménye az 5-13., 5-14. és 5-15. ábrákon látható. 

Megjegyzendő, hogy mind a mérés, mind a numerikus számítás időigényes folyamat, így 

ezeket a lépéseket csak néhány diszkrét frekvenciaértéken végeztem el. Az ábrákon ezen 

frekvenciákat megjelöltem, a görbéket spline illesztéssel vettem fel a MATLAB interp1 

függvényét használva. Az egyes módszerekkel kapott eredmények számszerűen a 

függelékben található táblázatokban tekinthetők meg. 

 

5-13. ábra: Az egyes módszerekkel kapott ellenállásértékek a 25 mm2 AASC sodrony esetére 
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5-14. ábra: Az egyes módszerekkel kapott ellenállásértékek az 50 mm2 AASC sodrony esetére 

 

5-15. ábra: Az egyes módszerekkel kapott ellenállásértékek a 95 mm2 AASC sodrony esetére 

A következőkben értékelem az egyes módszereket. Mivel az eredményekre 

vonatkozóan nincs abszolút referencia, ezért a módszerek alkalmazása közben szerzett 

tapasztalatok alapján referenciaként a filament-technikát vettem. A többi módszer 

pontosságát minden esetben ezzel hasonlítottam össze. A filament-technika futtatásához 

bementi paraméterként a sodrony fajlagos ellenállására, illetve geometriájára van 

szükség. A módszer elméletileg képes nemlineáris impedanciák kezelésére is (pl. ACSR 

sodrony) [33], azonban ez az iterációs számítás miatt jelentős futási idő növekedésével 

járna. A filament-technika hátránya a szükséges nagy számítási kapacitás, valamint az a 

tény, hogy a módszer megvalósítása rengeteg időt és szoftverfejlesztői tudást igényel. 
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A legjobb közelítés egyértelműen úgy érhető el, ha az eredeti vezető helyett 

képzett ekvivalens tömör vezetőn elvégezzük a számításokat a Bessel-függvényt 

tartalmazó definíciós egyenlettel. A három vezetőn végzett számítás során a legnagyobb 

hiba 4% volt, az átlagos hiba pedig kevesebb, mint 2%. A számítások elvégzéséhez csak 

a vezető fajlagos ellenállása, valamint keresztmetszete szükséges, továbbá megfelelő 

szoftver segítségével könnyen megvalósítható. Amennyiben jó közelítő eredményre van 

szükség, egyértelműen ez a módszer ajánlható. 

A Bessel-függvények kis frekvenciákon közelíthetők a hatványsorba fejtett 

alakkal is. A használhatóság feltétele, hogy az adott sodronyra és vizsgálati frekvencián 

teljesüljön az 
𝑟0

2𝛿
< 1 egyenlőtlenség. Az 

𝑟0

2𝛿
= 1 érték közelítésével a pontosság gyorsan 

romlik. A módszer előnye egyszerű megvalósíthatósága, amely alkalmassá teszi a 

mérnöki gyakorlatban való használatra. 

Kis frekvenciákon (
𝑟0

2𝛿
< 0,98) használható továbbá a skin-faktor-módszer is, 

amely bemeneti adatok szempontjából szintén a fajlagos ellenállást, valamint a 

keresztmetszetet igényli. Megjegyzendő, hogy a módszer pontossága kielégítő az 

alkalmazhatósági kritérium közelében, és azon kívül sem romlik számottevően gyorsan. 

Ez az oka, hogy a teljes frekvenciatartományt lefedő kombinált módszerek egyikeként ezt 

választottam. 

Simonyi Károly közelítése alapvetően nagyfrekvenciákon alkalmazható. Előnye, 

hogy az általa alkotott összefüggés a többi közelítő módszerhez viszonyítva is jóval 

egyszerűbb, a hozzá tartozó fizikai kép pedig szemléletes, jól érthető. A három sodronyt 

vizsgálva azonban kiderült, hogy még a vizsgált frekvenciatartomány felső határa sem 

elég nagy ahhoz, hogy a módszer pontossága elfogadható legyen. 

A Hankel-féle félkonvergens sorokon alapuló módszer jól alkalmazható nagyobb 

frekvenciákon (
𝑟0

2𝛿
> 1). A hozzátartozó formula csak kicsit bonyolultabb, azonban 

pontossága az általam vizsgált frekvenciatartományban is kielégítő. 

A felületi impedancia mérése a fent bemutatott közelítő módszerekhez képest 

jóval bonyolultabb. A méréshez megfelelő műszerpark, koaxiális visszavezető cső, 

valamint a vizsgálandó vezetőből egy adott hosszúságú (esetünkben 3,1 méteres) minta 

szükséges. Ismerni kell továbbá az elrendezés hibáját, amelyet korrigálni kell az 

eredmények pontossága érdekében. A mérések előtt a vizsgált sodronyt elő kell készíteni, 

ami a felületi vezető megfelelő rögzítését jelenti. Ez a folyamat időigényes. A fentiek 

alapján látható, hogy a mérés bonyolult. Így – ha csak valamilyen oknál fogva nem 
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indokolt – nem javasolt. Ilyen ok lehet például egy nemlineáris impedanciával rendelkező 

sodrony (pl. ACSR) vizsgálata, amely esetben a mérés jelenti a járható utat. 

Végül az 5-5. táblázatban összefoglaltam a vezető/sodrony belső impedanciája 

meghatározására szolgáló egyes módszerek előnyeit és hátrányait különböző szempontok 

szerint. 

5-5. táblázat: Az egyes módszerek előnyeinek és hátrányainak összefoglalása 

 Szimuláció Mérés 
Analitikus 

formulák 

Szükséges 

eszközpark ára 
Olcsó Drága – 

Szükséges 

szakértelem 
Programozás EMC – 

Pontosság Kiváló (referencia) 10-20% 2-4% 

Időigény 5 perc – néhány óra* 2-3 óra** – 

Ferromágneses 

anyagok 

kezelése 

Iterációs eljárással Igen Nem 

* Kész számítógépes program esetén futtatási idő 24 diszkrét frekvencián. A számítás 

gyorsasága nagyban függ a felbontás részletességétől 

**Kidolgozott mérési elrendezés, továbbá kész feldolgozóprogram esetén a sodrony 

előkészítése, továbbá 24 diszkrét frekvencián történő mérése. 
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6. Csőszerű vezetők felületi impedanciája 

A jelen fejezet a csőszerű vezetők felületi impedanciájának vizsgálatát mutatja be. A 

csőszerű vezetőket több okból is szükséges vizsgálni [38]: egyrészt az erőátviteli és 

távközlő kábelek köpenyszerkezete több, önmagában homogén anyagú csövet (csőszerű 

vezető réteget) is tartalmaz. Ezek lehetnek nem ferromágneses anyagúak, mint például az 

ólom- vagy alumíniumköpeny, esetleg réz huzalkoszorú árnyékolás. A többerű kábeleket 

acél szalagpáncél is körülveheti (egyerű kábelek esetén ez nem jellemző, a járulékos 

impedancianövekmény miatt), amely szintén csőszerű, azonban ferromágneses anyagú 

vezető. Másrészt egyes hálózati konfigurációkban szintén előfordulnak csőszerű vezetők: 

ilyen például az acél védőcsőbe húzott vezetők esete. Látható tehát, hogy a csőszerű 

vezetők gyakori elemek az általam is vizsgált hálózati konfigurációkban. 

Csőszerű vezetők esetén a 2.1. fejezetben ismertetett négy felületi impedancia 

definiálható. Ezeket a sodronyok felületi impedanciájához hasonlóan három módszerrel 

határoztam meg: egyrészt méréseket végeztem egy alumíniumcsövön, másrészt 

numerikus számításokat a filament-technika segítségével, végül egyszerű számításokat 

analitikus formulák segítségével. A következő alfejezetek ezen módszereket taglalják. 

Vizsgálataimat a koaxiális visszavezető csövek kisebbikén végeztem, amely 

korábban, a sodronyok vizsgálata során visszavezetésként szolgált. A cső geometriai 

paraméterei a következők: külső átmérője 60 mm, belső átmérője 50 mm (falvastagság 5 

mm). A számításokhoz input adatként szükséges a csőre jellemző fajlagos ellenállás 

ismerete is, amely az előzetes mérések alapján 𝜌 = 3,32 ∙ 10−8 Ωm-nek (0,0332 Ωmm2/

m-nek) adódott. 

6.1. A felületi impedanciák laboratóriumi mérése 

A csőszerű vezetők felületi impedanciáit laboratóriumi mérésekkel is megállapítottam: 

az azonos indexű impedanciákat a teljes frekvenciatartományban, még a vegyes 

indexűeket csak 40 Hz és 8179 Hz között. Az ezekhez tartozó mérési elrendezések 

sematikus vázlata a 6-1. ábra a) és b) részén látható. 
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a) 𝒁𝒌
𝒌 mérési elrendezése 

 

b) 𝒁𝒃
𝒃 mérési elrendezése 

6-1. ábra: Elvi sémák alumíniumcső felületi impedanciáinak méréséhez 

𝑍𝑘
𝑘 és 𝑍𝑏

𝑘 mérése esetén a külső visszavezetést a nagyobb, erőátviteli és jelző–

működtető kábelek vizsgálatára alkalmas visszavezető csővel valósítottam meg. 𝑍𝑏
𝑏 és 𝑍𝑘

𝑏 

esetén belső visszavezetésként a korábban mért 10 mm átmérőjű tömör vezetőt 

használtam. A vizsgált cső hossza 3,1 méter, a feszültség mérési pontokat azonban a cső 

mindkét szélétől 10 cm-re alakítottuk ki, csökkentve a véghatásos zónából – ahol az 

árameloszlás még nem egyenletes – eredő pontatlanságot. Ezért a feszültségmérés hossza 

2,9 méter. 

A 𝑍𝑘
𝑘 és 𝑍𝑏

𝑏 mérési összeállításoknál fennáll a sodronyok mérésénél is jellemző 

probléma, amely szerint a felületi vezető az oda- és visszavezetés közti fluxussal átjárt 

térrészben helyezkedik el. Ez a vizsgált cső felülete, valamint a felületi vezető közti légrés 

méretétől függő külső induktív reaktanciát eredményez, amely a mérésben hozzáadódik 

a belső impedancia értékéhez. Nagyobb frekvenciákon ez jelentős hibalehetőséget hordoz 

magában (150 kHz esetén például 89°-nál is nagyobb mért impedanciaszög adódik). Ezt 

a korábban is alkalmazott két módszerrel csökkentettem: egyrészt a felületi vezetőt a cső 
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falán szorosan helyeztem el. Külső felületi vezető esetén ez a vezető kifeszítését, majd a 

cső mentén szigetelőszalaggal való hosszanti rögzítést jelentette. Ez a belső felületi 

vezető esetén nem alkalmazható, így a 6-2. ábra b) részének megfelelően a belső felületi 

vezetőt a végpont forrasztása után kifeszítettem, majd a cső belsejébe mindkét oldalról 

egy-egy vízcsövek szigetelésére alkalmazott 50 mm külső átmérőjű, előzőleg felhasított 

polifoam csőszigetelést tettem. Ez – lévén, hogy az enyhén összenyomott csőszigetelés a 

vizsgált alumínium cső belsejében tágulni akar – a belső felületi vezetőt a cső falára 

feszíti. Másrészt a korábban bemutatott laboratóriumi méréstechnikát és szöghiba-

kompenzációt itt is alkalmaztam. 

 

a) Mért vég kialakítása 

 

c) Távoli vég kialakítása (a képen: belső 

visszavezetéssel) 
 

b) Feszültség referenciapont kialakítása, 

felületi vezetők elvezetése 

6-2. ábra: Fényképek az alumíniumcső felületi impedanciáinak méréséről 

A 𝑍𝑏
𝑘 és 𝑍𝑘

𝑏 impedanciákat a rendelkezésre álló műszerekkel csak 8179 Hz-ig 

tudtam mérni, amelynek két oka van: egyrészt az Elgar-tápegység 0–8200 Hz 

tartományban alkalmazható, amely a kimenetek parallel kapcsolásával 30 A értékű 

áramgenerátoros táplálást tud biztosítani. Az ennél nagyobb frekvenciákon használt 3FI-

5A teljesítményerősítő maximális kimeneti árama 5 A. A frekvencia növelésével azonban 

a kör bemeneti impedanciája jelentősen nő, így gyakorlatilag már 10 kHz-en sem képes 
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ezt az áramot biztosítani, 150 kHz-en pedig már csak 1 A áramot hajt át a körön. A felületi 

feszültség – az áram csökkenése miatt – így a frekvencia növelésével egyre kisebb lesz.  

A vegyes indexű felületi impedanciák esetén a frekvencia növelésével még egy 

okból csökken a mérendő feszültség értéke: az áramkiszorítás jelensége – az azonos 

indexű impedanciáktól eltérően – fordítva érvényesül. Külső visszavezetés esetén a cső 

belső falán, míg belső visszavezetés esetén a cső külső falán csökken a mérendő 

feszültség értéke. Ez az általam használt oszcilloszkóp zavarszintjébe esett, az 

eredmények csak a 40–8179 Hz tartományban voltak értékelhetők. Nagyobb 

frekvenciákon a mérés másik, érzékenyebb műszerrel, nagyobb gerjesztőárammal, vagy 

hosszabb elrendezéssel (nagyobb impedancia, nagyobb mérendő feszültség), esetleg ezek 

együttes alkalmazásával lenne megvalósítható. 

6.2. Numerikus számítások 

Ebben a fejezetben részletesen tárgyalom a filament-technika alkalmazását csőszerű 

vezetőkre. A módszer alapvetően az 5.2. fejezetben már bemutattam, itt elsősorban az 

egyes felületi impedanciák számítása során jelentkező speciális problémákat ismertetem. 

𝑍𝑘
𝑘 számítása során a felbontási mód lényegében nem különbözik a tömör 

vezetőknél korábban használt, ún. áram (I) alapú felbontásához képest. A koaxiális 

visszavezetés leképzésére itt sincs szükség, mivel annak mágneses tere nincs csatolásban 

a vizsgált vezetővel. A feladat így a vizsgált vezető felbontása a behatolási mélységnek 

megfelelően, kívül kisebb sugarú, belül nagyobb sugarú elemi szálakra. Számítási 

kapacitásaink öt elemi vezető réteg létrehozását tették lehetővé. Az árameloszlás kisebb 

frekvenciákon lényegesen, nagyobb frekvenciákon pedig szinte egyáltalán nem fog 

különbözni egy hasonló anyagú és külső sugarú tömör vezetőhöz képest. Ennek oka, hogy 

tömör vezető esetén a teljes 0 – 𝑟𝑘, míg cső esetén csak az 𝑟𝑏 és 𝑟𝑘 tartományban folyhat 

áram. Ez a hatás azonban az áram kiszorulásával eltűnik. A cső külső felületén itt is 

elhelyeztünk egy virtuális, 1 𝜇m sugarú felületi vezetőt. A felbontás f = 400 Hz-re a 6-3. 

ábrán látható. A felbontásról készült, egy kisebb szeletet megjelenítő nagyított ábra az 

F2. fejezetben látható. 
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6-3. ábra: Alumíniumcső felbontása elemi vezetőkre 𝒁𝒌
𝒌 meghatározásához 

(a távolságok mm-ben értendők) 

𝑍𝑏
𝑏 esetén az árameloszlás a 𝑍𝑘

𝑘 esetén tapasztalt árameloszlással ellentétes lesz: 

mivel az áramkörben folyó áram az impedanciaminimum elvét követi, az áramkiszorítás 

jelensége a cső belső falán lép fel. A felbontást e szerint kell tehát végezni: 𝑍𝑏
𝑏 esetén a 

cső belső felületén sűrűsödnek az elemi szálak. A számítási kapacitásoknak megfelelően 

itt is öt elemi vezető réteget hoztunk létre. Egy ilyen felbontás látható a 6-4. ábrán, f = 

400 Hz esetére. Erről a felbontásról is készült egy nagyított ábra, amely az F2. fejezetben 

tekinthető meg. 
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6-4. ábra: Alumíniumcső felbontása elemi vezetőkre 𝒁𝒃
𝒃 meghatározásához, belsejében az 

áramvisszavezető tömör vezetővel 

(a távolságok mm-ben értendők) 

𝑍𝑏
𝑘 belső felületi impedancia külső áramvisszavezetéssel esetén nem használható 

a 𝑍𝑘
𝑘 esetén alkalmazott áramalapú felbontás. Ennek oka, hogy a felületi vezető ilyenkor 

a cső belső falán található. A kialakuló árameloszlás miatt mindenképpen szükséges a 

külső felülethez közel eső elemi vezetőket kis méretűre választani. Azonban a felületi 

vezető közvetlen környezetében a cső belső falának filamentjeit is részletesen kell 

felbontani, hiszen ezek a kis távolság révén vannak nagy hatással a számított 

impedanciára. A vegyes indexű impedanciák számításához tehát mind a cső külső, mind 

a belső falán (legalább a felületi vezető közvetlen környezetében) megfelelően kis méretű 

elemi szálakat kell használni.  

Annak érdekében, hogy ennek eleget tegyünk, a felbontást a cső falának 

középpontjához képest mindkét irányba sűrítettük. Ez azonban még mindig nem hozta a 

meg várt eredményeket, így a felületi vezető közvetlen közelében lévő 3/12-ed nagyságú 

csődarabot még részletesebben, tizenöt elemi vezető rétegre bontottuk fel. A felületi 

vezető ennek szimmetriatengelyén helyezkedett el. Ez a felbontás a 6-2. ábrán tekinthető 

meg, illetve egy részlete nagyítva az F2. fejezetben. Sajnos a számítástechnikai 

kapacitásaink ezt a felbontást csak 20 kHz-ig tették lehetővé. A további frekvenciákon 



77 

már csak a felületi vezető közvetlen közelében lévő 1/12-ed nagyságú cső lett tizenöt 

elemi réteg részletességig felbontva. 

𝑍𝑘
𝑏 esetén 𝑍𝑏

𝑘-hoz hasonlóan a felületi vezető közelében nem csak a belső, hanem 

a külső oldalt is megfelelő részletességgel kell felbontani. Mivel a 𝑍𝑏
𝑘 esetére készített 

felbontás teljesíti ezt a kritériumot, így a vegyes indexű felületi impedanciákhoz nem 

készült külön felbontás. 

 

 

6-5. ábra: Alumíniumcső felbontása elemi vezetőkre 𝒁𝒃
𝒌 és 𝒁𝒌

𝒃 meghatározásához 

(a távolságok mm-ben értendők) 

A felbontást követő számítási metódus szintén egyezik a korábban bemutatott 

eljárással (lásd 5.2. fejezet). Az első feladat az ön- és kölcsönös impedanciák 

meghatározása a Carson–Clem-összefüggésekkel, majd az impedanciamátrix invertálását 

követően az admittanciamátrix mindkét irányú redukálása. Végül a felületi impedancia a 

felületen kiválasztott egy elemi vezető áramának és egyenáramú ellenállásának 

szorzataként, továbbá a teljes vezető áramának hányadosaként adódik az 5-26. 

összefüggés szerint. 

 𝑍𝑏 =
𝜌𝐼𝑠
𝐴𝑆𝐼

 5-26 
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6.3. Analitikus formulák 

A tömör kör keresztmetszetű vezetőkhöz hasonlóan a hengeres, csőszerű vezetők felületi 

impedanciái is meghatározhatók analitikus összefüggések segítségével [38]. A külső 

felületi impedancia külső visszavezetéssel a 6-1. összefüggés szerint számítható. Az 

összefüggésekben szereplő Bessel-függvények feloldása a jelen fejezet végén is 

megtalálható, a további jelölések a 2.2. pontban. 

 𝑍𝑘
𝑘 =

1

2𝜋𝑟𝑘D
√

𝑗𝜔𝜇0

𝜎
[𝐈𝟎(𝛾𝑟𝑘)𝐊𝟏(𝛾𝑟𝑏) + 𝐊𝟎(𝛾𝑟𝑘)𝐈𝟏(𝛾𝑟𝑏)] 6-1 

A belső felületi impedancia belső visszavezetéssel a 6-2. összefüggéssel adódik. 

 𝑍𝑏
𝑏 =

1

2𝜋𝑟𝑏D
√

𝑗𝜔𝜇0

𝜎
[𝐈𝟎(𝛾𝑟𝑏)𝐊𝟏(𝛾𝑟𝑘) + 𝐊𝟎(𝛾𝑟𝑏)𝐈𝟏(𝛾𝑟𝑘)] 6-2 

A külső felületi impedancia belső visszavezetéssel pedig a 6-3. összefüggéssel 

számítható. Megjegyzendő, hogy a vegyes indexű felületi impedanciák egymással 

megegyeznek: 𝑍𝑘
𝑏 = 𝑍𝑏

𝑘. 

 𝑍𝑏
𝑘 =

1

2𝜋𝑟𝑘D
√

𝑗𝜔𝜇0

𝜎
[𝐈𝟎(𝛾𝑟𝑏)𝐊𝟏(𝛾𝑟𝑏) + 𝐊𝟎(𝛾𝑟𝑏)𝐈𝟏(𝛾𝑟𝑏)] 6-3 

A 6-1–6-3. összefüggésekben lévő 𝛾 terjedési együttható a kapacitások 

elhanyagolásával a 6-4., míg D értéke a 6-5. összefüggéssel határozható meg. 

 𝛾 = √𝑗𝜔𝜇0𝜎 6-4 

 D = 𝐈𝟏(𝛾𝑟𝑘)𝐊𝟏(𝛾𝑟𝑏) + 𝐈𝟏(𝛾𝑟𝑏)𝐊𝟏(𝛾𝑟𝑘) 6-5 

Az egyenletekben: 

• 𝐈𝛂(𝑥) az elsőfajú x képzetes argumentumú 𝛼 indexű módosított Bessel-

függvény; 

• 𝐉𝛂(𝑥) az elsőfajú x képzetes argumentumú 𝛼 indexű Bessel-függvény; 

• 𝐊𝛂(𝑥) a másodfajú x képzetes argumentumú módosított 𝛼 indexű Bessel-

függvény. 

6.4. A felületi ellenállások eredményei és tendenciái 

A 6. fejezet eddigi szakaszaiban bemutattam, hogyan lehet a korábban is alkalmazott 

módszerekkel – laboratóriumi mérés, numerikus számítás, analitikus számítás – csőszerű 

vezetők felületi impedanciáit meghatározni. Az egyes metódusokkal kapott 
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ellenállásértékek a 6-6., 6-7., 6-8., 6-9. ábrán láthatók, a részletes eredmények pedig a 

függelékben tekinthetők meg. 

 

6-6. ábra: Külső felületi ellenállás külső visszavezetéssel (𝑹𝒌
𝒌) 

 

6-7. ábra: Belső felületi ellenállás belső visszavezetéssel (𝑹𝒃
𝒃) 
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6-8. ábra: Külső felületi ellenállás belső visszavezetéssel (𝑹𝒌
𝒃) 

 

6-9. ábra: Belső felületi ellenállás külső visszavezetéssel (𝑹𝒃
𝒌) 
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kisebb. Ennek pontos meghatározását mérés esetén a mérési zaj, számítások esetén a 

felbontási kapacitás és a numerikus instabilitás nehezíti. Ez utóbbi mindkét vegyes indexű 

ellenállás eredményén jól látszik, ahol a 20 kHz és 40 kHz-en számított szomszédos 

pontokban akár még hirtelen előjelváltás is bekövetkezhet. 

Az induktivitás mérése azonban meglepően pontos a vegyes indexű impedanciák 

esetén, a mért és számított értékek jó egyezést mutatnak. Ennek oka, hogy a vegyes 

indexű felületi impedanciák esetén a felületi vezető a fluxussal átjárt térrészen kívül 

helyezkedik el, a sodronyoknál korábban jelentkező külső induktivitás probléma így nem 

lép fel. Végül érdemes megjegyezni, hogy a vegyes indexű reaktancia negatív előjelű. 

Ehhez a fejezethez új tézist nem fogalmaztam meg. Ennek oka, hogy ebben a 

szakaszban új tudományos eredmény nem keletkezett. A fejezetben bemutatott csőszerű 

vezetők felületi impedanciájának vizsgálata során sikeresen alkalmazott módszerek az 

előző fejezetekre épülnek, így ez a szakasz megerősíti a korábban megfogalmazott 

téziseket.  
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7. Kötegelt vezetők impedanciája (kitekintés) 

Magyarországon a 0,4 kV-os kisfeszültségű szabadvezetékes elosztóhálózaton 

alapvetően kétféle vezetékrendszer terjedt el. Régebben síktartós, ún. terített 

szabadvezetéket létesítettek. Itt mind a fázisvezetők, mind a PEN-vezető szigeteletlenek. 

A vezetők egy vízszintes sík mentén, egymástól 𝐷 = 400 𝑚𝑚 távolságra helyezkednek 

el. Manapság a terített szabadvezetékek helyett szigetelt, kötegelt légvezetékes hálózatot 

vagy földkábelt alkalmaznak. Kötegelt vezető esetén a három fázisvezető és a PEN-

vezető egy adott menetemelkedéssel „egymásba” van csavarva. A kötegelt vezetőt két 

eltérő típusban is gyártják: az egyik típusa esetén mind a négy vezető szigetelt, míg a 

másik típusnál a nullavezető (7-1. ábra L4 (N) vezetője) szigeteletlen, de akár 

keresztmetszete is eltérő lehet az L1, L2, L3 fázisvezetők keresztmetszetétől. 

A 7-1. ábrán látható a szigetelt, azonos keresztmetszetű kábelekből felépülő 

4×95 mm2 keresztmetszetű kötegelt AASC típusú vezeték felépítése, továbbá fontosabb 

méretei. 

 

7-1. ábra: A 4×95 mm2 kötegelt AASC vezeték felépítése, paraméterei [mm] dimenzióban 

Amint az a 7-1. ábrán is látható, az általunk vizsgált változat mind a négy vezetője 

szigetelt, továbbá azonos, 4×95 mm2 keresztmetszetű. További vizsgálataimhoz célszerű 

ezt a fajta vezetőt használni, hogy a korábbi eredményekkel való összehasonlíthatóságot 

garantálni tudjuk. Kötegelt vezető esetén – ellentétben a terített vezetővel – az egyes 

fázisokhoz tartozó vezetékek közel találhatók egymáshoz. Így ebben az esetben nem csak 

a skin-hatás, hanem a közelségi hatás is befolyásolja a vezető impedanciáját. 

Megjegyzendő, hogy az 5. fejezetben bemutatott egyedi vezető vizsgálata során a vezető 

impedanciája csak a skin-hatástól függött. A vizsgálataim célja itt a közelségi hatás 
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jelentőségének bemutatása. Ennek érdekében a négy vezetőből a 7-1. ábra jelöléseinek 

megfelelő két vezetékhurkot hoztam létre. 

• Egy ún. aktív L1–L2 vezetőhurkot, amelynek egyik végére a generátor 

csatlakozott, a másik végét fémesen rövidre zártam. A mérések és 

szimulációk során ebbe a hurokba történt az áram injektálása. 

• Passzív vezetőhurkot az L3 és L4 vezetők felhasználásával. Ezt a mérési 

elrendezéstől függően nyitva hagytam vagy rövidre zártam  

Megjegyzendő, hogy a fenti két hurok négy vezetőből kétféleképpen is 

létrehozható lenne. Ezek közül a nagyobb csatolást biztosító párhuzamos hurkok 

elrendezését vizsgáltam (az átlós vezetékpárok által képzett merőleges hurkok esetén 

nincs csatolás). 

7.1. Laboratóriumi mérések 

Mivel a vizsgált kötegelt vezetőből – az önmagában álló sodronnyal ellentétben – 

készíthetők vezető hurkok, így a zárt mérőkör kialakítása visszavezetés nélkül is 

megvalósítható. A laboratóriumi mérések alkalmával a nagyobb csatolást biztosító 

párhuzamos hurokelrendezést vizsgáltam, amelynek sematikus mérési vázlata a 7-2. 

ábrán látható. 

 

a) Passzív hurok üresjárásban 
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b) Passzív hurok rövidre zárva 

7-2. ábra: 4×95 mm2 kötegelt AASC vezeték esetén alkalmazott mérési elrendezések 

Amint az a 7-2. ábrán is látható, a korábbi elnevezés szerinti aktív hurkot (L1–L2 

vezetők) a piros és barna, még a passzív hurkot (L3–L4 vezetők) a zöld és türkiz színű 

vezetők alkotják. A mérési elrendezés megvalósítása a 7-3. ábrán látható fényképek 

szerinti. 

 

a) Kötegelt vezető elhelyezése 

 

b) Rövidzár a távoli végen 
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c) Feszültségszondák elhelyezése az 

aktív hurokban 

 

d) Kötés átmeneti ellenállásának 

csökkentése kontaktpasztával 

7-3. ábra: Fényképek a kötegelt vezető méréséről 

A mérést megelőzően a kötegelt vezeték saruzását – megfelelő eszközök híján – 

a SPIE Hungaria Kft. munkatársai végezték. A folyamat során a négyméteres mintadarab 

mindkét végére 4-4 kábelsarut sajtoltak megfelelő nyomatékkal. A további előkészülteket 

már a technikus munkatárssal tettük meg. A mérési elrendezés távoli végén mind a négy 

kábel egy vastag alumínium lap két oldalához lett rögzítve. Ezt az első mérési 

tapasztalatok után rézlapra cseréltük. A közeli végen a passzív vezetők rövidre zárásához 

egy rövid, mindkét végén saruval ellátott vezetéket készítettünk, az aktív vezetőkhöz 

pedig egyik végén saru, másik végén banán csatlakozási lehetőséggel rendelkezőt.  

A mérések alkalmával kiderült, hogy csatlakozások átmeneti ellenállása – 

különösen nagyobb frekvenciákon – jóval nagyobb, mint az elrendezésé. Ezt igazolja, 

hogy kezdetben az 150 kHz-en mért ellenállás több, mint háromszorosa volt a numerikus 

számítások szerinti eredménynek. A problémán az általunk kialakított kötések közti 

felület csiszolásával, valamint villamos kötések létesítéséhez használt kontaktpaszta 

segítségével javítottuk, amely a kezdeti eredményeket harmadolta. Azonban mint az a 

mérési eredményeken is látható, a probléma teljesen nem szűnt meg. Megemlítendő 

továbbá, hogy a kötőelemek elhelyezése a technológiai előírásoknak megfelelően történt, 

ez azonban nem tartalmazza a kábel vezetőinek oxidmentesítését. Ennek elvégzésére 

utólag már nincs lehetőségünk. 
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A mérés menete és kiértékelése az 5.1.3. fejezetben bemutatott módszer szerint 

történt. Egy adott frekvencián digitális oszcilloszkóp segítségével mért áram és feszültség 

időfüggvényeket nagy felbontással eltároltam egy szöveges fájlban, amelynek 

feldolgozása MATLAB-ban történt. A diszkrét pontokra a Curve Fitting Toolbox 

használatával folytonos időfüggvényt illesztettem. Majd a jelek közti fázisszöget 

korrigáltam az 5.1.4. fejezetben alkalmazott szöghiba meghatározási módszer szerint 

kapott szöghiba értékekkel. Így a feszültség és áram hányadosaként megkapjuk az L1–

L2 hurokban mért bemeneti (mérésponti) impedanciát. 

7.2. Numerikus számítások 

A numerikus számításokat ebben az esetben is a filament-technika segítségével végeztük. 

A számítás menete hasonló a magában álló sodronyokéhoz, így a hasonló részeket csak 

megemlítem, kiemelem azonban a több vezetőre, illetve a hurokimpedancia vizsgálatára 

vonatkozó specialitásokat. 

Első lépésként az eredeti vezetők felbontását végeztük el. A korábbi pozitív 

tapasztalatoknak megfelelően itt is az áramalapú felbontást alkalmaztuk. Ezt követte a 

filamentek redukált sugarának meghatározása, amely a vezető felbontásának utolsó 

lépése. Példaként a 7-4. ábra bemutatja a fenti módszerrel az f = 400 Hz frekvenciára 

kapott felbontást. 
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7-4. ábra: Kötegelt 4×95 mm2 AASC vezető felbontása 400 Hz frekvencián 

Ez után következik a vezetők impedanciamátrixának felírása (7-1. összefüggés), 

amelynek elemei pl. a Carson–Clem-összefüggések segítségével határozhatók meg. 
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Az elemértékek azonosítására most használjunk kettős indexelést: az első index jelölje a 

fizikai vezetőt, amelyhez az adott filament tartozik, a második a filament 

azonosítószámát. Így például 𝑍11,31 jelentése: az L1 vezető 1. filamentje és az L3 vezető 

1. filamentje közti kölcsönös impedancia. Az impedanciamátrix invertálásával az 

admittancia mátrixhoz jutunk (7-2. egyenlet). 
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 7-2 

Ez után hajtsuk végre az admittanciamátrixon a korábban alkalmazott 

kiemeléseket. Az azonos fizikai vezetőt helyettesítő elemi vezetők párhuzamosan 

kapcsolódnak egymással, így azokon a feszültségesés megegyezik. Az azonos fizikai 

vezetőt helyettesítő filamentek áramainak összege pedig megegyezik a fizikai vezető 

áramával. Ezekkel a megfontolásokkal a 7-3. egyenlet szerinti 4×4-es méretű 

admittanciamátrixhoz jutunk. 

[

𝐼1
𝐼2
𝐼3
𝐼4

] =

[
 
 
 
𝑌1,1

𝑌2,1

𝑌3,1
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𝑌2,2

𝑌3,2

𝑌4,2

𝑌1,3

𝑌2,3

𝑌3,3

𝑌4,3

𝑌1,4

𝑌2,4

𝑌3,4

𝑌4,4]
 
 
 

∙ [

Δ𝑈1

ΔU2

ΔU3

ΔU4

] 7-3 

 

Az egyes vezetőkre vonatkozó peremfeltételeket ebben a formában lehetséges 

figyelembe venni. 

Üresen járó passzív hurok esetén az áramokra vonatkozó peremfeltételek a 7-4. 

összefüggés szerint adódnak. 

 𝐼1 = −𝐼2 = 1 
7-4 

 𝐼3 = 𝐼4 = 0 

Ez tehát azt jelenti, hogy az L1–L2 aktív hurokban lévő vezető áramok ellentétes 

előjellel, de meg kell egyezzenek egymással. Ezzel szemben az L3–L4 passzív hurokban 



89 

– lévén, hogy nyitott – hosszanti áram nem folyhat. Ez természetesen nem jelenti azt, 

hogy a passzív vezetők árammentesek, örvényáramok folyhatnak. 

Rövidre zárt passzív hurok esetén a peremfeltételek a 7-5. összefüggés szerint 

adódnak. 

 𝐼1 = −𝐼2 = 1 

7-5  𝐼3 = −𝐼4 

 Δ𝑈3 − Δ𝑈4 = 0 

Ez tehát azt jelenti, hogy az L1–L2 aktív hurokban, valamint az L3–L4 passzív 

hurokban lévő áramok ellentétes előjellel, de meg kell egyezzenek egymással. Ezenkívül 

az L3–L4 passzív hurokban – lévén, hogy rövidre van zárva – a feszültségesésnek 

nullának kell lennie. 

Az utolsó lépés a hurokimpedancia kiszámítása, amelyet a 7-6. összefüggéssel 

lehet megtenni. 

 𝑍 =
Δ𝑈1 − Δ𝑈2

𝐼1
 7-6 

Megjegyzendő, hogy rövidre zárt passzív hurok esetén először a 7-3. 

mátrixegyenlet utolsó két sorának különbségéből ki kell fejezni a passzív vezető áramát. 

Ezt az első két egyenletbe visszahelyettesítve adódik a hurokimpedancia értéke. 

7.3. Analitikus számítások 

A korábbi eredményeket felhasználva két, egyszerű összefüggés segítségével közelítőleg 

számítható a hurokimpedancia értéke mind nyitott, mind rövidre zárt passzív hurok 

esetén. Ha a passzív hurok nyitott – azaz csak az egyes vezetőkön belüli örvényáramok 

tudnak folyni, de hosszanti nem – a 7-7. összefüggéssel számítható a hurokimpedancia. 

 𝑍𝑜𝑝𝑒𝑛 = 2𝑍𝑏 + 2𝑍𝑒𝑥𝑡 7-7 

Ahol a 𝑍𝑒𝑥𝑡 a 7-8. egyenlet szerint számítható külső impedancia. Az egyenletben 

lévő D és r távolságok értelmezése a 7-1. ábrán látható. 

 𝑍𝑒𝑥𝑡 = 𝑗𝜔0,2 ∙ 10−3𝑙𝑛
𝐷

𝑟
 7-8 

Ha a passzív hurok zárt, az aktív hurokban mért hurokimpedancia a 7-9. 

összefüggéssel számítható. 

 𝑍𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒𝑑 = 𝑍𝑜𝑝𝑒𝑛 −
𝑍𝑚𝑢𝑡

2

𝑍𝑜𝑝𝑒𝑛
 7-9 
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Ahol a 𝑍𝑚𝑢𝑡 kölcsönös impedancia a 7-10. egyenlet szerinti. Az egyenletben lévő 

S és D távolságok értelmezése a 7-1. ábrán látható. 

 𝑍𝑚𝑢𝑡 = 𝑗2𝜔 ∙ 0,2 ∙ 10−3𝑙𝑛
𝑆

𝐷
 7-10 

Megjegyzendő, hogy a 7-7. és 7-9. összefüggésekkel csak közelítő eredményeket 

kapunk, mivel ezek nem tartalmazzák a közelségi hatást. Szintén érdemes megjegyezni, 

hogy abban az esetben, ha egymásra merőleges hurkokat képzünk (pl. aktív hurok L1–

L3, passzív hurok L2–L4(N)), akkor a kölcsönös impedancia értéke 0, mivel D = S. 

7.4. Eredmények 

Az előző fejezetekben ismertetett módszerekkel meghatározott hurokimpedanciák 

eredményei a 7-5. ábrán láthatók, a számszerű értékek pedig a függelékben. A 

korábbiakkal ellentétben nem csak az ellenállást, hanem az induktív reaktanciát is 

ábrázoltuk. Ennek oka, hogy hurokimpedancia mérése esetén elvileg mindhárom módszer 

ugyanazt a reaktanciát eredményezné, nincs az eredmények különbözőségét 

eredményező ok (pl. külső induktivitás), mint a felületi vezetős mérés esetén. Az 

eredményeket számszerűen a függelékben is feltüntettem. 

 

a) Ellenállás 
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b) Induktív reaktancia 

7-5. ábra: Kötegelt 4×95 mm2 AASC vezető „aktív” hurokban mért és számított 

hurokimpedanciája 

A kapott eredményekben sok ellentmondás van. A méréssel meghatározott görbék 

2-3 kHz-ig követik az elvárt jelleget, utána alakjuk jelentősen torzul. Nagyobb 

frekvenciákon a nyitott passzív hurok ellenállására nagyobb érték adódott, mint a zárt 

passzív hurok esetén. Ez szintén nem állja meg a helyét, mivel a zárt passzív hurok 

táplálása a nyitott hurokból történik. A passzív hurokban keletkező veszteséget ilyenkor 

az aktív hurokból kell fedezni, ennek következtében az aktív hurok bemeneti 

ellenállásának nagyobbnak kell lennie. Az induktív reaktancia tendenciája viszont 

megfelelő, nyitott hurok esetén nagyobb a mért érték, mint zárt hurok esetén. Ennek oka, 

hogy zárt passzív hurokban a nyitott hurokkal ellentétes irányú áram jön létre, amely 

csökkenti az eredő fluxust, így az induktivitást is.  

A mérések esetén jelentős hibát okoz az alkalmazott kötések átmeneti ellenállása, 

amelyet a mérések előkészítését ismertető részben már kifejtettem: pusztán a kötések 

javításával az első méréshez képest harmadakkora hurokellenállást kaptam 150 kHz-en. 

Az általunk alkalmazott javítási módszerek valószínűleg kis frekvencián (2-3 kHz-ig) 

működőképesek, a kötések nagyfrekvenciás viselkedése azonban nem elhanyagolható. A 

probléma megoldásához valószínűleg vissza kell térni a felületi vezetős feszültségesés 

méréshez, amellyel eliminálható a kötéseken eső feszültség. 

A filament-technika eredményeinek jelleggörbéje megfelelő, azonban a nyitott és 

zárt passzív hurok mellett szimulált eredmények szinte azonosak, mind az ellenállás, 
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mind az induktivitás esetén. Az eredmények között lévő kis különbség akár numerikus 

hibára is utalhat, ugyanakkor a fentebb említett hatások (pl. passzív hurok táplálásából 

adódó ellenállás növekedés, induktív reaktancia csökkenése) egyáltalán nem jelennek 

meg. A probléma egyik oka lehet, hogy a megvalósított módszer jelen formájában csak a 

kötegelt vezetőelrendezés egy metszetére készült, így azonban nem veszi figyelembe a 

sodronyok egyes rétegeinek menetemelkedését. Ezt a jövőben mindképpen bele kell 

venni a szimulációkba.  Mivel a jelenleg alkalmazott felbontás a programunk felső határa, 

érdemes lehet az elrendezést alternatív szimulációs technikával (pl. FEM) is 

megvizsgálni. 

Az analitikus közelítő számítások hozzák az elvárt tendenciákat: a nyitott és zárt 

passzív hurok esetén az ellenállás és induktív reaktancia az ismertetett hatások szerint 

alakul. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ezek az összefüggések 

nem tartalmazzák a közelségi hatást. 

A fentiekre való tekintettel megállapítható, hogy a kötegelt vezetők 

impedanciájának meghatározására szolgáló technikák további fejlesztést igényelnek, a 

vizsgálatokat valószínűleg eddig nem alkalmazott módszerekkel (pl. FEM szimuláció) is 

el kell végezni. 
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8. Összefoglalás 

Négy évvel ezelőtt egy hosszú kutatási tervvel kezdtem meg a doktori képzést. Akkor 

még úgy gondoltam, hogy a viszonylag széles spektrumot lefedő témakiírásom minden 

területén képes leszek átfogó kutatási tevékenységet folytatni. A teljesség igénye nélkül 

a következőkben kívántam részletes, saját vizsgálatokat is végezni. 

• Csatolási út vizsgálata: sodronyok, kötegelt vezetők, csőszerű vezetők, 

kábelek vizsgálata mérésekkel és szimulációkkal, az eredmények alapján 

hálózati elemek modellezése. 

• Zavarkibocsátó berendezések zavarkibocsátásnak mérése, összegződés és 

csillapításvizsgálatok. 

• Zavartűrő berendezések vizsgálata, szabványos zavartűrési vizsgálatok 

végzése, új vizsgálati módszerek és vizsgálójelek kutatása. 

Disszertációmat olvasva látható, hogy ennek töredékét sikerült csak 

megvalósítsam. Igazán részletesen csak a csatolási út vizsgálata fért bele e munka 

kereteibe, azon belül is csak a különböző vezető elrendezések felületi impedancia-

vizsgálata. Ezt a témakört azonban nagy alapossággal sikerült taglaljam. 

• Laboratóriumi mérések segítségével meghatároztam néhány vezető felületi 

impedanciáját. Ehhez ki kellett dolgozzak egy eljárást, amellyel a mérési 

elrendezés frekvenciafüggő szöghibáját meg tudom állapítani. 

• Numerikus számításokat végeztünk a filament-technika segítségével. A 

módszert Dr. Divényi Dániel kollégám segítségével valósítottuk meg, amely 

rengeteg fejlesztésen és iteráción ment keresztül, mire elérte végső formáját. 

• Végül a szakirodalomban található egyszerűbb elrendezésekre vonatkozó 

analitikus összefüggéseket kutattam fel, majd megvizsgáltam ezek 

pontosságát sodronyokra is. Az eredményeket látva kidolgoztam egy 

kombinált módszert, amely egyszerű, ugyanakkor az általam vizsgált teljes 

frekvenciatartományban alkalmazható. 

Vizsgálataimnak köszönhetően néhány vezető (25 mm2, 50 mm2 és 95 mm2 

AASC sodronyok) 2–150 kHz-es frekvenciafüggő átviteli jellemzői a fenti módszerek 

használatával olyan részletességgel állnak rendelkezésre, mint az korábban a 

szakirodalomban sehol. A sodronyokon kívül egy alumínium, 60/50 mm átmérőjű 

csőszerű vezető felületi impedanciáit is meghatároztam, továbbá egy kötegelt, 4×95 mm2 
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kötegelt vezető vizsgálatába is belekezdtem. Utóbbi azonban további vizsgálatokat 

igényel. 

Visszagondolva az utóbbi négy év munkásságra elmondhatom, hogy a tervektől 

való eltérés a tématerület komplexitásából adódik. Ezen négy év rengeteg kutatási 

hullámhegyet és völgyet hozott: volt, hogy egy hétvége alatt tézis keletkezett, de – 

legfőképpen a mérésekkel kapcsolatosan – akár több hónapos zsákutcák is előfordultak. 

Az ezekből való kilábalás sokszor nehéz volt, különösen a több havi tévút munkásságának 

eltemetése, majd egy új, ismeretlen irány felvétele. A téma bonyolultságát jól igazolja 

továbbá az a tény, hogy a CIGRÉ JWG C4.31 végleges dokumentuma is éveket csúszott, 

valamint a szabványosítás – majd tíz év aktív szabványosítási törekvések ellenére – sem 

fejeződött még be. 

A fentiekkel összhangban kutatásaim sem érnek véget ezen disszertáció 

lezárásával. Ezen értekezés megírásának végén a következő rövid és hosszú távú 

tervekkel rendelkezem. 

• Végeselem-szimulációk végzése az eddigi elrendezéseken, beleértve a 

kötegelt vezetőket is, a keletkezett ellentmondások feloldása érdekében. 

• A kapott felületi- és hurokimpedancia-értékek alapján a hálózati elemek 

modellezése. 

• Filament-technika és nemlineáris impedanciák vizsgálati lehetőségeinek 

feltárása, iterációs módszer fejlesztése. 

• A szabványosítási folyamat aktualitásainak követése, bekapcsolódás a kurrens 

kutatási irányokba. 

Összességében elmondható, hogy a 2–150 kHz frekvenciatartomány területei 

további kutatómunkát igényelnek, a szabványosítási folyamat befejezésére pedig még 

valószínűleg éveket kell várni. 
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9. Új tudományos eredmények 

9.1. I. tézis 

A naperőműparkokban található inverterek pillanatnyi kimenő teljesítményének 

nagysága nincs jelentős hatással a szupraharmonikus zavarkibocsátás mértékére. A 

teljesítmény csökkenésével a szupraharmonikus zavarkibocsátás nem csökken egyenes 

arányban. 

A tézishez kapcsolódó saját publikációk: [S1], [S2], [S3]. 

9.2. II. tézis 

Kidolgoztam egy módszert, amelynek alkalmazásával az általunk használt árammérő fej 

frekvenciafüggő szöghibája meghatározható. Ez egy tömör, kör keresztmetszetű, nem 

ferromágneses vezető felületi impedanciájának mérésével, valamint egy Bessel-függvény-

alapú ismert analitikus összefüggés alkalmazásával végezhető el. A módszer alkalmas 

lehet más árammérő szenzorok frekvenciafüggő szöghibájának meghatározására is. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: [S4], [S5], [S6], [S7], [S8], [S10], [S11]. 

9.3. III. tézis 

A filament-technika a felületi impedancia laboratóriumi mérése során használt 

felületi vezetőhöz hasonló ideális mérőfilament(ek) leképzésével alkalmassá vált a 

vizsgált vezetőelrendezések felületi impedanciájának számítására. Az így kapott 

eredmények összhangot mutattak az egyéb technikák útján szerzett eredményekkel. Ezek 

a későbbiekben alapul szolgálhatnak a bonyolultabb elrendezések vizsgálatához. 

A tézishez kapcsolódó saját publikációk: [S1], [S7], [S8], [S9]. 

9.4. IV. tézis 

A szakirodalomban található felületi impedancia számítására alkalmas közelítő 

módszerek vizsgálata során megállapítottam, hogy a kis frekvencián alkalmazható skin-

faktor-alapú módszer kiterjesztésével, valamint nagyfrekvenciás Hankel-féle módszer 

együttes alkalmazásával a ferromágneses anyagot nem tartalmazó sodronyok felületi 

impedanciája egyszerű analitikus formulákkal a mérnöki gyakorlat számára megfelelő 

pontossággal számítható a 40 Hz – 150 kHz frekvenciatartományban. 
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A tézishez altézisként a következőt fogalmazom meg. 

Megalkottam az ekvivalens tömör vezető definícióját, amelyet felhasználva a sodronyok 

felületi impedanciája számíthatóvá válik a szakirodalomból ismertetett analitikus 

összefüggések segítségével. 

A tézishez kapcsolódó publikációk a következők: [S1], [S8], [S10]. 

 



97 

10. Irodalomjegyzék 

10.1. Saját publikációk 

[S1] CIGRÉ, Assessment of conducted disturbances above 2 kHz in MV and LV power 

systems, Reference: 799, 2020. 

[S2] Kóczián I., és Mohos A., A 2–150 kHz frekvenciatartomány vizsgálata 

elektromágneses összeférhetőség szempontjából, TDK dolgozat, 2016. 

[S3] A. Mohos and J. Ladanyi, Emission measurement of a solar park in the frequency 

range of 2 to 150 kHz, in 2018 International Symposium on Electromagnetic 

Compatibility - EMC EUROPE, 2018. 

[S4] A. Mohos and J. Ladanyi, Impedance characteristics of Aluminum Alloy stranded 

conductors in the frequency range 40 Hz to 150 kHz, in 2017 International 

Symposium on Electromagnetic Compatibility – EMC EUROPE, 2017. 

[S5] Mohos A., Villamos hálózat átviteli jellemzőinek vizsgálata a 2–150 KHz 

tartományban, Elektrotechnika, 110 pp. 22–25., 2017. 

[S6] Mohos A., Sodronyok frekvenciafüggő átviteli jellemzőinek vizsgálata a 2–150 

KHz tartományban, VII. Mechwart András Ifjúsági Találkozó, 2017. 

[S7] Mohos A., Ladányi J., és Divényi D., Sodronyok felületi impedanciájának 

meghatározása a 2–150 KHz tartományban, Elektrotechnika, 112 pp. 14–16., 

2019. 

[S8] A. Mohos, J. Ladanyi, and D. Divenyi, Methods to ascertain the resistance of 

stranded conductors in the frequency range of 40 Hz–150 kHz, Electric Power 

Systems Research, vol. 174, Paper 105862, 2019. 

[S9] Mohos A., Ladányi J., és Divényi D., Sodronyok impedanciájának meghatározása 

az elemi vezetők módszerével, VIII. Mechwart András Ifjúsági Találkozó, 2018. 

[S10] Mohos A., és Ladányi J., Analitikus módszerek a sodronyok felületi 

impedanciájának meghatározására a 2–150 kHz tartományban, IX. Mechwart 

András Ifjúsági Találkozó, 2019. 

[S11] A. Mohos, and J. Ladanyi, A correction method for the phase angle error of surface 

impedance measurements in the 2 kHz–150 kHz frequency range, Electric Power 

Systems Research, vol. 186, Paper 106415, 2020. 

[S12] Mohos A., és Ladányi J., Vezetett zavarkibocsátás vizsgálata a 2–150 kHz 

frekvenciatartományban, Elektrotechnika, 109 pp. 10–12., 2016/11. 

10.2. Felhasznált irodalom 

[1] ITU-T DIRECTIVES, Concerning the protection of telecommunication lines 

against harmful effects from electric power and electrified railway lines – Volume 

III: Capacitive, Inductive, and Conductive Coupling: Physical Theory and 

Calculation Methods, Geneva, 1989. 

[2] ITU-T DIRECTIVES, Concerning the protection of telecommunication lines 

against harmful effects from electric power and electrified railway lines – Volume 

II: Calculating Induced Voltages and Currents in Practical Cases, Geneva, 1998. 

[3] Luspay Ö., Rózsa L., és Varjú Gy., Erősáramú kábelvonalak. Műszaki 

Könyvkiadó, 1985. 



98 

[4] CENELEC, CLC/TR 50627:2015: Study Report on Electromagnetic Interference 

between Electrical Equipment/Systems in the Frequency Range Below 150 kHz, 

2015. 

[5] J. Garrido, A. Moreno-Munoz, A. Gil-de-Castro, V. Pallares-Lopez, and T. 

Morales-Leal, Supraharmonics emission from LED lamps: A reduction proposal 

based on random pulse-width modulation, Electric Power System Research, vol. 

164, pp. 11–19, Nov. 2018, doi: 10.1016/j.epsr.2018.07.032. 

[6] B. Sudiarto, A. N. Widyanto, and H. Hirsch, Voltage and current distortion 

correlation characteristics of compact fluorescent lamp in frequency range of 2–

150 kHz, 2013 International Conference on Quality in Research, QiR 2013 – In 

Conjunction with ICCS 2013: The 2nd International Conference on Civic Space, 

2013, pp. 171–174, doi: 10.1109/QiR.2013.6632559. 

[7] Á. Espín-Delgado, S. Rönnberg, T. Busatto, V. Ravindran, and M. Bollen, 

Summation law for supraharmonic currents (2–150 kHz) in low-voltage 

installations, Electric Power Systems Research, vol. 184, p. 106325, Jul. 2020, doi: 

10.1016/J.EPSR.2020.106325. 

[8] International Electrotechnical Commission, IEC TR 61000-3-6:2008: 

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-6: Limits – Assessment of emission 

limits for the connection of distorting installions to MV, HV and EHV power 

systems, 2008. 

[9] Magyar Szabványügyi Testület, MSZ EN 55015:2013 – Villamos 

világítástechnikai és hasonló készülékek rádiózavar-jellemzőinek határértékei és 

mérési módszerei, 2013. 

[10] G. López, J. Matanza, D. D. L. Vega, M. Castro, A. Arrinda, J. I. Moreno, and A. 

Sendin, The role of power line communications in the smart grid revisited: 

Applications, challenges, and research initiatives, IEEE Access, vol. 7, pp. 

117346–117368, 2019, doi: 10.1109/ACCESS.2019.2928391. 

[11] P. Mlynek, J. Misurec, Z. Kolka, J. Slacik, and R. Fujdiak, Narrowband power line 

communication for smart metering and street lighting control, in IFAC-

PapersOnLine, 2015, vol. 28, no. 4, pp. 215–219, doi: 

10.1016/j.ifacol.2015.07.035. 

[12] REKK, Az új nemzeti energiastratégia értékelése, 2020. 

[13] A. Varatharajan, S. Schoettke, J. Meyer, and A. Abart, Harmonic emission of large 

PV installations case study of a 1 MW solar campus, Renewable Energy and Power 

Quality Journal, vol. 1, no. 12, pp. 701–706, Apr. 2014, doi: 

10.24084/repqj12.460. 

[14] R. K. Carneiro, J. I. Y. Ota, and J. A. Pomilio, Field Measurements of Non-

intentional Emissions above 2 kHz in Photovoltaic Inverter Installations, in IEEE 

International Symposium on Industrial Electronics, 2020, vol. 2020 June, pp. 

1503–1508, doi: 10.1109/ISIE45063.2020.9152213. 

[15] B. Sudiarto, A. Zahra, F. H. Jufri, I. M. Ardita, and C. Hudaya, Characteristics of 

Disturbance in Frequency 9-150 kHz of Photovoltaic System under Fluctuated 

Solar Irradiance, in 2019 IEEE 2nd International Conference on Power and 

Energy Applications (ICPEA 2019), 2019, pp. 217–221, doi: 

10.1109/ICPEA.2019.8818539. 

[16] S. Sakar, S. Ronnberg, and M. Bollen, Interferences in AC-DC LED Drivers 

Exposed to Voltage Disturbances in the Frequency Range 2–150 kHz, IEEE 

Transactions on Power Electronics, vol. 34, no. 11, pp. 11171–11181, Nov. 2019, 

doi: 10.1109/TPEL.2019.2899176. 

[17] P. Kotsampopoulos, A. Rigas, J. Kirchof, G. Messinis, A. Dimeas, N. 



99 

Hatziargyriou, V. Rogakos, and K. Andreadis, EMC Issues in the Interaction 

between Smart Meters and Power-Electronic Interfaces, IEEE Transactions on 

Power Delivery, vol. 32, no. 2, pp. 822–831, Apr. 2017, doi: 

10.1109/TPWRD.2016.2561238. 

[18] B. ten Have, T. Hartman, N. Moonen, and F. Leferink, Misreadings of Static 

Energy Meters due to Conducted EMI caused by Fast Changing Current, in 2019 

Joint International Symposium on Electromagnetic Compatibility, Sapporo and 

Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility (EMC 

Sapporo/APEMC), 2019, pp. 445–448, doi: 10.23919/EMCTokyo.2019.8893903. 

[19] B. Ten Have, T. Hartman, N. Moonen, C. Keyer, and F. Leferink, Faulty readings 

of static energy meters caused by conducted electromagnetic interference from a 

water pump, Renewable Energy and Power Quality Journal, vol. 17, pp. 15–19, 

Jul. 2019, doi: 10.24084/repqj17.205. 

[20] B. ten Have, T. Hartman, N. Moonen, and F. Leferink, Inclination of Fast 

Changing Currents Effect the Readings of Static Energy Meters, in 2019 

International Symposium on Electromagnetic Compatibility - EMC EUROPE, 

2019, pp. 208–213, doi: 10.1109/EMCEurope.2019.8871982. 

[21] S. Schottke, S. Rademacher, J. Meyer, and P. Schegner, Transfer characteristic of 

a MV/LV transformer in the frequency range between 2 kHz and 150 kHz, in IEEE 

International Symposium on Electromagnetic Compatibility, 2015, pp. 114–119, 

doi: 10.1109/ISEMC.2015.7256142. 

[22] International Electrotechnical Commission, IEC 61000-4-16:2015: 

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4–16: Testing and measurement 

techniques – Test for immunity to conducted, common mode disturbances in the 

frequency range 0 Hz to 150 kHz, 2015. 

[23] International Electrotechnical Comission, IEC 61000-4-19:2014: Electromagnetic 

compatibility (EMC) – Part 4–19: Testing and measurement techniques – Test for 

immunity to conducted, differential mode disturbances and signalling in the 

frequency range 2 kHz to 150 kHz at a.c. power ports, 2014. 

[24] B. ten Have, T. Hartman, N. Moonen, and F. Leferink, Why Frequency Domain 

Tests Like IEC 61000-4-19 Are Not Valid; a Call for Time Domain Testing, in 

2019 International Symposium on Electromagnetic Compatibility – EMC 

EUROPE, 2019, pp. 124–128, doi: 10.1109/EMCEurope.2019.8872070. 

[25] International Electrotechnical Commission, CISPR 16-1-2:2014: Specification for 

radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 1–2: 

Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Coupling devices for 

conducted disturbance measurements, 2014. 

[26] International Electrotechnical Commission, IEC 61000-4-7:2002+AMD1:2008 

CSV: Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4–7: Testing and measurement 

techniques – General guide on harmonics and interharmonics measurements and 

instrumentation, for power supply systems and equipment connected thereto, 2008. 

[27] International Electrotechnical Commission, IEC TS 62578:2015 - Power 

electronics systems and equipment - Operation conditions and characteristics of 

active infeed converter (AIC) applications including design recommendations for 

their emission values below 150 kHz, 2015. 

[28] International Electrotechnical Commission, CISPR 15:2018: Limits and methods 

of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lightning and 

similar equipment, 2018. 

[29] International Electrotechnical Commission, CISPR 14-1:2020: Electromagnetic 

compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar 



100 

apparatus – Part 1: Emission, 2020. 

[30] International Electrotechnical Commission, CISPR 11:2015: Industrial, scientific 

and medical equipment – Radio-frequency disturbance characteristics – Limits 

and methods of measurement, 2015. 

[31] K. Simonyi, Foundations of Electrical Engineering. Elsevier, 1963. 

[32] P. Graneau, Underground power transmission : the science, technology, and 

economics of high voltage cables. Wiley, 1979. 

[33] Török B., és Varjú Gy., Tetszőleges alakú vezetőrendszer impedanciájának, 

árameloszlásának és veszteségének meghatározása az elemi vezetők módszerével, 

Elektrotechnika, no. 1, pp. 22–34, 1979. 

[34] H. B. Dwight, Geometric mean distances for rectangular conductors, Transactions 

of the American Institute of Electrical Engineers, vol. 65, no. 8–9, pp. 536–538, 

Aug. 1946, doi: 10.1109/EE.1946.6434269. 

[35] J. R. Carson, Wave Propagation in Overhead Wires with Ground Return, Bell 

System Technical Journal, vol. 5, no. 4, pp. 539–554, 1926, doi: 10.1002/j.1538-

7305.1926.tb00122.x. 

[36] Varjú Gy., Laboratory measurements of the UIC 60 type railway rail, 2001. 

[37] International Electrotechnical Commission, IEC 60287-1-1: Electric cables – 

Calculation of the current rating – Part 1–1: Current rating equations (100 % load 

factor) and calculation of losses – General, 2001. 

[38] BME Villamos Művek Tanszék munkaközössége, Kábelgyűjtemény 

energiaátviteli kábelek üzemeltetési kérdéseiről. Tanulmány. 1972. 

 



I 

Függelék 

F1. Eredmények 

A következőkben megadott táblázatok tartalmazzák a korábban bemutatott és alkalmazott módszerek számszerű eredményeit. A táblázatokban 

alkalmazott jelölések magyarázata az F1 táblázat szerinti. 

F1. táblázat: A részletes eredményeket tartalmazó táblázatok fejléceinek jelmagyarázata 

Mérések Filament-számítások Analitikus számítások 

U Mért feszültség effektív értéke Z Számított impedancia abszolút értéke R Számított belső ellenállás 

I Mért áram effektív értéke 𝝋 Számított impedancia fázisszöge X Számított belső reaktancia 

Z Mért impedancia abszolút értéke R Számított belső ellenállás L Számított belső induktivitás 

𝝋𝑴
𝒁′′

 Az impedancia mért szöge L Számított belső induktivitás   

𝝋𝑰+𝑬 

A szöghibával korrigált impedancia 

fázisszöge (belső impedancia + külső 

járulékos impedancia fázisszöge) 

   

 

R Belső ellenállás     

X Belső és külső reaktancia     

L Belső és külső induktivitás     



II 

F2. táblázat: Szöghiba meghatározása a 16 mm tömör vezetővel – számítási és mérési eredmények 

Frekvencia 

[Hz] 

Analitikus számítások (Bessel) Laboratóriumi mérés 
𝝋𝑪

𝒁′
 

[°] 
𝝋𝒆𝒓𝒓 

[°] 
Z 

[Ω/km] 
𝝋𝑪

𝒁 

[°] 
R 

[Ω/km] 

X 

[Ω/km] 
L 

[mH/km] 

Z 

[Ω/km] 
𝝋𝑴

𝒁′′
 

[°] 

R 

[Ω/km] 

X 

[Ω/km] 
L 

[mH/km] 

40 0,185 3,883 0,185 0,013 0,050 0,187 3,312 0,187 0,002 0,007 7,678 4,366 

79 0,187 7,584 0,186 0,025 0,050 0,189 8,339 0,187 0,024 0,049 10,464 2,125 

179 0,198 16,228 0,190 0,055 0,049 0,205 21,055 0,194 0,068 0,060 21,807 0,752 

400 0,241 29,132 0,210 0,117 0,047 0,259 34,861 0,213 0,148 0,059 35,881 1,020 

779 0,326 37,217 0,259 0,197 0,040 0,370 44,880 0,262 0,261 0,053 45,464 0,584 

1 079 0,384 38,988 0,298 0,241 0,036 0,447 47,718 0,301 0,331 0,049 48,179 0,461 

2 079 0,525 40,651 0,398 0,342 0,026 0,653 52,130 0,401 0,516 0,039 52,445 0,316 

3 079 0,631 41,485 0,473 0,418 0,022 0,820 54,840 0,472 0,671 0,035 54,828 -0,013 

4 079 0,721 42,000 0,536 0,483 0,019 0,979 56,713 0,537 0,818 0,032 56,813 0,100 

5 079 0,801 42,341 0,592 0,539 0,017 1,127 58,260 0,593 0,958 0,030 58,307 0,048 

6 079 0,873 42,588 0,643 0,591 0,015 1,270 59,297 0,648 1,092 0,029 59,586 0,289 

7 079 0,940 42,778 0,690 0,638 0,014 1,405 60,411 0,694 1,222 0,027 60,610 0,199 

8 179 1,007 42,943 0,737 0,686 0,013 1,550 61,518 0,739 1,362 0,027 61,589 0,071 

10 079 1,115 43,160 0,813 0,762 0,012 1,783 62,961 0,811 1,588 0,025 62,877 -0,085 

20 079 1,560 43,720 1,127 1,078 0,009 2,956 67,703 1,118 2,724 0,022 67,582 -0,121 

40 079 2,190 44,106 1,572 1,524 0,006 5,087 72,159 1,560 4,806 0,019 71,995 -0,165 

50 079 2,444 44,202 1,752 1,704 0,005 6,085 73,470 1,727 5,789 0,018 73,268 -0,202 

65 079 2,781 44,303 1,990 1,943 0,005 7,478 75,162 1,924 7,221 0,018 74,564 -0,597 

80 079 3,082 44,373 2,203 2,155 0,004 8,884 76,224 2,108 8,612 0,017 75,644 -0,580 

100 079 3,441 44,440 2,457 2,409 0,004 10,658 77,757 2,245 10,413 0,017 76,673 -1,084 

120 079 3,766 44,490 2,687 2,639 0,003 12,444 79,230 2,357 12,210 0,016 77,532 -1,698 

150 000 4,205 44,544 2,997 2,950 0,003 15,027 80,863 2,373 14,818 0,016 78,495 -2,368 



III 

 F3. táblázat: Szöghibavektor ellenőrzése a 10 mm tömör vezetővel – számítási és mérési eredmények 

Frekvencia 

[Hz] 

Laboratóriumi mérés Analitikus számítások 

U 

[mV] 
I 

[A] 

Z 

[Ω/km] 
𝝋𝑴

𝒁′′
 

[°] 

𝝋𝑰+𝑬 

[°] 
R 

[Ω/km] 
L 

[mH/km] 

Z 

[Ω/km] 
𝝋𝑪

𝒁 

[°] 
R 

[Ω/km] 

X 

[Ω/km] 
L 

[mH/km] 

40 36,296 29,617 0,423 -1,713 2,653 0,422 0,078 0,418 1,722 0,418 0,013 0,050 

79 36,418 29,619 0,424 2,857 4,983 0,422 0,074 0,419 3,394 0,418 0,025 0,050 

179 37,705 29,784 0,437 10,299 11,051 0,428 0,074 0,424 7,600 0,420 0,056 0,050 

400 40,640 29,602 0,473 22,218 23,238 0,435 0,074 0,447 16,064 0,430 0,124 0,049 

779 49,786 29,551 0,581 36,014 36,598 0,466 0,071 0,517 26,687 0,462 0,232 0,047 

1 079 58,444 29,551 0,682 42,156 42,617 0,502 0,068 0,584 31,819 0,496 0,308 0,045 

2 079 87,023 29,534 1,016 51,043 51,358 0,634 0,061 0,801 38,268 0,629 0,496 0,038 

3 079 111,731 29,611 1,301 54,239 54,226 0,761 0,055 0,972 39,700 0,748 0,621 0,032 

4 079 133,519 29,659 1,552 56,478 56,578 0,855 0,051 1,110 40,342 0,846 0,719 0,028 

5 079 154,193 29,754 1,787 58,237 58,285 0,939 0,048 1,230 40,820 0,931 0,804 0,025 

6 079 174,126 29,818 2,014 59,645 59,933 1,009 0,046 1,338 41,207 1,007 0,882 0,023 

7 079 167,256 25,829 2,233 60,650 60,849 1,088 0,044 1,438 41,518 1,077 0,953 0,021 

8 179 161,314 22,537 2,468 61,781 61,852 1,164 0,042 1,540 41,792 1,148 1,026 0,020 

10 079 36,748 4,431 2,860 63,830 63,745 1,265 0,040 1,701 42,144 1,261 1,141 0,018 

20 079 53,464 3,845 4,795 69,016 68,895 1,726 0,035 2,370 43,032 1,733 1,617 0,013 

40 079 74,786 3,098 8,323 73,857 73,692 2,337 0,031 3,318 43,634 2,401 2,289 0,009 

50 079 83,514 2,882 9,993 75,115 74,913 2,601 0,030 3,700 43,784 2,671 2,560 0,008 

65 079 95,053 2,673 12,261 76,388 75,791 3,010 0,029 4,207 43,939 3,030 2,919 0,007 

80 079 98,121 2,316 14,608 77,935 77,355 3,198 0,028 4,659 44,047 3,349 3,239 0,006 

100 079 93,694 1,854 17,427 79,489 78,405 3,503 0,027 5,199 44,150 3,731 3,621 0,006 

120 079 86,002 1,477 20,080 80,159 78,461 4,017 0,026 5,688 44,226 4,076 3,967 0,005 

150 000 72,013 1,041 23,858 82,304 79,937 4,169 0,025 6,349 44,310 4,543 4,435 0,005 



IV 

F4. táblázat: Laboratóriumi mérések eredménye a 25 mm2 AASC sodronyra 

Frekvencia 

[Hz] 

U 

[mV] 

I 

[A] 

Z 

[Ω/km] 
𝝋𝑴

𝒁′′
 

[°] 
𝝋𝑰+𝑬 

[°] 
R 

[Ω/km] 

L 

[mH/km] 

40 69,135 19,755 1,207 -2,976 1,391 1,206 0,117 

79 69,234 19,762 1,208 0,007 2,132 1,207 0,091 

179 70,295 19,802 1,224 3,746 4,498 1,220 0,085 

400 70,902 19,723 1,240 9,335 10,355 1,219 0,089 

779 74,171 19,687 1,299 17,913 18,496 1,232 0,084 

1 079 77,933 19,657 1,367 23,766 24,227 1,247 0,083 

2 079 96,524 19,670 1,692 38,129 38,444 1,325 0,081 

3 079 118,898 19,678 2,084 46,250 46,237 1,441 0,078 

4 079 141,783 19,669 2,486 50,817 50,917 1,567 0,075 

5 079 163,776 19,642 2,875 53,600 53,648 1,704 0,073 

6 079 184,106 19,565 3,245 55,555 55,844 1,822 0,070 

7 079 203,178 19,465 3,599 56,976 57,175 1,951 0,068 

8 179 221,819 19,271 3,969 58,178 58,249 2,089 0,066 

10 079 55,292 4,158 4,585 60,383 60,299 2,272 0,063 

20 079 65,755 3,720 6,096 63,784 63,720 2,699 0,057 

40 079 72,863 3,340 7,523 66,233 66,112 3,046 0,054 

50 079 94,063 2,515 12,898 71,522 71,357 4,123 0,048 

65 079 103,477 2,312 15,436 73,085 72,884 4,543 0,047 

80 079 117,066 2,123 19,014 74,816 74,219 5,171 0,045 

100 079 121,134 1,849 22,596 76,243 75,663 5,595 0,043 

120 079 113,293 1,442 27,098 77,679 76,595 6,282 0,042 

150 000 102,719 1,124 31,524 79,261 77,563 6,789 0,041 

 



V 

F5. táblázat: Filament-számítások eredménye a 25 mm2 AASC sodronyra 

Frekvencia 

[Hz] 

Z 

[Ω/km] 

𝝋 

[°] 
R 

[Ω/km] 
L 

[mH/km] 

40 1,199 0,771 1,199 0,064 

79 1,199 1,523 1,199 0,064 

179 1,202 3,445 1,199 0,064 

400 1,214 7,632 1,203 0,064 

779 1,255 14,425 1,216 0,064 

1 079 1,305 19,275 1,232 0,064 

2 079 1,542 31,592 1,313 0,062 

3 079 1,835 38,784 1,431 0,059 

4 079 2,138 42,873 1,567 0,057 

5 079 2,426 45,267 1,707 0,054 

6 079 2,695 46,776 1,846 0,051 

7 079 2,946 47,817 1,978 0,049 

8 179 3,201 48,686 2,114 0,047 

10 079 3,606 49,845 2,325 0,044 

15 079 4,542 52,154 2,786 0,038 

20 079 5,369 53,896 3,164 0,034 

40 079 8,278 58,320 4,348 0,028 

50 079 9,596 59,788 4,829 0,026 

65 079 11,495 61,519 5,482 0,025 

80 079 13,340 62,872 6,083 0,024 

100 079 15,746 64,310 6,826 0,023 

120 079 18,115 65,464 7,522 0,022 

150 000 21,622 66,862 8,496 0,021 

 



VI 

F6. táblázat: Analitikus számítások eredményei a 25 mm2 AASC sodronyra 

Frekvencia 

[Hz] 

Bessel Simonyi Bessel-függvénysor Skin-faktor Hankel 

R 

[Ω/km] 

L 

[mH/km] 

R 

[Ω/km] 

L 

[mH/km] 

R 

[Ω/km] 

L 

[mH/km] 

R 

[Ω/km] 

L 

[mH/km] 

R 

[Ω/km] 

L 

[mH/km] 

40 1,253 0,050 0,125 

N
in

cs
 ö

ss
ze

fü
g
g
és

 

1,253 0,050 1,253 

N
in

cs
 ö

ss
ze

fü
g
g
és

 

1,025 -1,835 

79 1,253 0,050 0,176 1,253 0,050 1,253 0,907 -0,486 

179 1,254 0,050 0,265 1,254 0,050 1,254 0,856 -0,011 

400 1,257 0,050 0,397 1,257 0,050 1,257 0,896 0,084 

779 1,269 0,050 0,554 1,269 0,050 1,269 1,000 0,086 

1 079 1,283 0,049 0,652 1,284 0,050 1,283 1,078 0,079 

2 079 1,359 0,048 0,905 1,367 0,050 1,359 1,299 0,063 

3 079 1,468 0,046 1,101 1,502 0,050 1,468 1,481 0,053 

4 079 1,597 0,043 1,267 1,690 0,050 1,595 1,639 0,047 

5 079 1,732 0,041 1,414 1,930 0,050 1,726 1,779 0,043 

6 079 1,866 0,038 1,547 2,223 0,050 1,852 1,908 0,039 

7 079 1,994 0,036 1,669 2,569 0,050 1,968 2,027 0,037 

8 179 2,126 0,034 1,794 3,009 0,050 2,081 2,149 0,034 

10 079 2,332 0,031 1,992 3,920 0,050 2,240 2,342 0,031 

15 079 2,780 0,025 2,436 7,223 0,050 2,494 2,780 0,025 

20 079 3,151 0,022 2,812 11,838 0,050 2,618 3,151 0,022 

40 079 4,304 0,016 3,972 43,425 0,050 2,763 4,304 0,016 

50 079 4,770 0,014 4,440 67,095 0,050 2,783 4,770 0,014 

65 079 5,389 0,012 5,062 112,445 0,050 2,798 5,389 0,012 

80 079 5,941 0,011 5,615 169,609 0,050 2,805 5,941 0,011 

100 079 6,602 0,010 6,277 264,205 0,050 2,810 6,602 0,010 

120 079 7,199 0,009 6,875 379,804 0,050 2,813 7,199 0,009 

150 000 8,007 0,008 7,684 591,961 0,050 2,815 8,007 0,008 



VII 

F7. táblázat: Laboratóriumi mérések eredménye az 50 mm2 AASC sodronyra 

Frekvencia 

[Hz] 

U 

[mV] 

I 

[A] 

Z 

[Ω/km] 
𝝋𝑴

𝒁′′
 

[°] 
𝝋𝑰+𝑬 

[°] 
R 

[Ω/km] 

L 

[mH/km] 

40 38,102 19,770 0,665 -2,425 1,942 0,664 0,090 

79 38,156 19,777 0,665 1,328 3,453 0,664 0,081 

179 39,047 19,843 0,679 6,630 7,382 0,673 0,078 

400 40,333 19,757 0,704 15,269 16,289 0,676 0,079 

779 45,128 19,711 0,789 27,512 28,096 0,696 0,076 

1 079 50,263 19,705 0,880 34,563 35,025 0,720 0,074 

2 079 70,664 19,710 1,236 47,338 47,654 0,833 0,070 

3 079 90,805 19,714 1,588 52,407 52,394 0,969 0,065 

4 079 109,255 19,709 1,912 55,179 55,279 1,089 0,061 

5 079 126,218 19,661 2,214 56,918 56,966 1,207 0,058 

6 079 141,930 19,613 2,495 58,317 58,605 1,300 0,056 

7 079 156,295 19,495 2,765 59,444 59,643 1,397 0,054 

8 179 170,807 19,322 3,048 60,521 60,593 1,497 0,052 

10 079 42,319 4,130 3,533 62,014 61,930 1,662 0,049 

20 079 50,287 3,676 4,717 65,492 65,427 1,962 0,045 

40 079 56,149 3,300 5,867 67,746 67,625 2,233 0,043 

50 079 72,359 2,479 10,064 72,613 72,449 3,035 0,038 

65 079 79,736 2,272 12,103 73,974 73,772 3,382 0,037 

80 079 90,280 2,086 14,924 75,668 75,070 3,845 0,035 

100 079 93,879 1,822 17,769 77,145 76,565 4,128 0,034 

120 079 87,806 1,418 21,354 78,486 77,401 4,658 0,033 

150 000 80,079 1,108 24,914 80,212 78,514 4,961 0,032 

 

  



VIII 

F8. táblázat: Filament-számítások eredménye az 50 mm2 AASC sodronyra 

Frekvencia 

[Hz] 

Z 

[Ω/km] 

𝝋 

[°] 
R 

[Ω/km] 
L 

[mH/km] 

40 0,662 1,397 0,661 0,064 

79 0,663 2,755 0,662 0,064 

179 0,667 6,212 0,663 0,064 

400 0,688 13,497 0,669 0,064 

779 0,758 24,050 0,692 0,063 

1 079 0,832 30,390 0,718 0,062 

2 079 1,128 41,829 0,841 0,058 

3 079 1,414 46,098 0,981 0,053 

4 079 1,667 48,086 1,113 0,048 

5 079 1,890 49,346 1,231 0,045 

6 079 2,094 50,332 1,337 0,042 

7 079 2,284 51,202 1,431 0,040 

8 179 2,481 52,048 1,526 0,038 

10 079 2,802 53,305 1,674 0,035 

15 079 3,567 55,886 2,001 0,031 

20 079 4,292 57,688 2,294 0,029 

40 079 6,858 62,240 3,194 0,024 

50 079 8,073 63,682 3,579 0,023 

65 079 9,857 65,350 4,111 0,022 

80 079 11,617 66,655 4,603 0,021 

100 079 13,949 68,045 5,215 0,021 

120 079 16,277 69,159 5,791 0,020 

150 000 19,771 70,518 6,594 0,020 

 



IX 

F9. táblázat: Analitikus számítások eredményei az 50 mm2 AASC sodronyra 

Frekvencia 

[Hz] 

Bessel Simonyi Bessel-függvénysor Skin-faktor Hankel 

R 

[Ω/km] 

L 

[mH/km] 

R 

[Ω/km] 

L 

[mH/km] 

R 

[Ω/km] 

L 

[mH/km] 

R 

[Ω/km] 

L 

[mH/km] 

R 

[Ω/km] 

L 

[mH/km] 

40 0,606 0,050 0,087 

N
in

cs
 ö

ss
ze

fü
g
g
és

 

0,606 0,050 0,606 

N
in

cs
 ö

ss
ze

fü
g
g
és

 

0,436 -0,438 

79 0,607 0,050 0,123 0,607 0,050 0,607 0,415 -0,036 

179 0,608 0,050 0,185 0,608 0,050 0,608 0,429 0,081 

400 0,615 0,050 0,276 0,615 0,050 0,615 0,490 0,085 

779 0,638 0,049 0,385 0,639 0,050 0,638 0,581 0,070 

1 079 0,665 0,048 0,453 0,669 0,050 0,665 0,643 0,061 

2 079 0,787 0,043 0,629 0,841 0,050 0,785 0,808 0,046 

3 079 0,921 0,038 0,766 1,121 0,050 0,913 0,940 0,038 

4 079 1,043 0,033 0,881 1,509 0,050 1,018 1,052 0,034 

5 079 1,149 0,030 0,984 2,006 0,050 1,098 1,153 0,030 

6 079 1,243 0,028 1,076 2,612 0,050 1,156 1,244 0,028 

7 079 1,328 0,026 1,161 3,326 0,050 1,199 1,328 0,026 

8 179 1,414 0,024 1,248 4,237 0,050 1,233 1,413 0,024 

10 079 1,549 0,022 1,385 6,119 0,050 1,272 1,549 0,022 

15 079 1,856 0,018 1,695 12,946 0,050 1,320 1,856 0,018 

20 079 2,116 0,015 1,956 22,485 0,050 1,339 2,116 0,015 

40 079 2,921 0,011 2,763 87,779 0,050 1,357 2,921 0,011 

50 079 3,245 0,010 3,088 136,706 0,050 1,360 3,245 0,010 

65 079 3,677 0,009 3,521 230,448 0,050 1,362 3,677 0,009 

80 079 4,061 0,008 3,905 348,611 0,050 1,362 4,061 0,008 

100 079 4,521 0,007 4,366 544,149 0,050 1,363 4,521 0,007 

120 079 4,937 0,006 4,782 783,101 0,050 1,363 4,937 0,006 

150 000 5,500 0,006 5,345 1221,647 0,050 1,364 5,500 0,006 



X 

F10. táblázat: Laboratóriumi mérések eredménye a 95 mm2 AASC sodronyra 

Frekvencia 

[Hz] 

U 

[mV] 

I 

[A] 

Z 

[Ω/km] 
𝝋𝑴

𝒁′′
 

[°] 
𝝋𝑰+𝑬 

[°] 
R 

[Ω/km] 

L 

[mH/km] 

40 21,262 19,747 0,371 -1,503 2,864 0,371 0,074 

79 21,344 19,766 0,372 3,381 5,507 0,371 0,072 

179 22,128 19,836 0,385 10,719 11,471 0,377 0,068 

400 24,163 19,753 0,422 22,926 23,947 0,386 0,068 

779 30,026 19,725 0,525 36,217 36,801 0,420 0,064 

1 079 35,288 19,715 0,617 42,018 42,480 0,455 0,061 

2 079 51,591 19,707 0,903 50,131 50,446 0,575 0,053 

3 079 65,443 19,691 1,146 53,776 53,763 0,677 0,048 

4 079 78,234 19,698 1,370 56,368 56,468 0,757 0,045 

5 079 90,320 19,667 1,584 58,032 58,080 0,837 0,042 

6 079 101,505 19,579 1,788 59,544 59,832 0,898 0,040 

7 079 112,276 19,478 1,988 60,530 60,729 0,972 0,039 

8 179 123,213 19,306 2,201 61,566 61,637 1,045 0,038 

10 079 32,270 4,343 2,562 63,219 63,134 1,158 0,036 

20 079 39,424 3,961 3,432 65,592 65,527 1,422 0,033 

40 079 44,513 3,619 4,242 67,321 67,200 1,644 0,031 

50 079 59,024 2,810 7,244 71,791 71,627 2,283 0,027 

65 079 65,299 2,597 8,672 73,145 72,944 2,544 0,026 

80 079 73,678 2,395 10,606 74,859 74,261 2,877 0,025 

100 079 76,538 2,094 12,604 75,854 75,274 3,204 0,024 

120 079 72,211 1,644 15,150 77,592 76,507 3,535 0,023 

150 000 66,280 1,296 17,631 78,925 77,227 3,898 0,023 

 

  



XI 

F11. táblázat: Filament-számítások eredménye a 95 mm2 AASC sodronyra 

Frekvencia 

[Hz] 

Z 

[Ω/km] 

𝝋 

[°] 
R 

[Ω/km] 
L 

[mH/km] 

40 0,367 2,185 0,367 0,056 

79 0,368 4,285 0,368 0,056 

179 0,370 9,586 0,370 0,056 

400 0,381 19,923 0,381 0,055 

779 0,417 31,548 0,417 0,052 

1 079 0,453 36,681 0,453 0,050 

2 079 0,578 43,247 0,577 0,042 

3 079 0,682 45,588 0,682 0,036 

4 079 0,768 47,235 0,767 0,032 

5 079 0,842 48,544 0,841 0,030 

6 079 0,920 49,136 0,920 0,028 

7 079 0,985 50,032 0,985 0,026 

8 179 1,052 50,826 1,052 0,025 

10 079 1,162 51,842 1,163 0,023 

15 079 1,417 53,572 1,418 0,020 

20 079 1,630 54,800 1,631 0,018 

40 079 2,276 58,302 2,277 0,015 

50 079 2,532 59,587 2,534 0,014 

65 079 2,881 61,117 2,884 0,013 

80 079 3,200 62,327 3,203 0,012 

100 079 3,597 63,609 3,600 0,012 

120 079 3,969 64,647 3,972 0,011 

150 000 4,491 65,909 4,494 0,011 

 



XII 

F12. táblázat: Analitikus számítások eredményei a 95 mm2 AASC sodronyra 

Frekvencia 

[Hz] 

Bessel Simonyi Bessel-függvénysor Skin-faktor Hankel 

R 

[Ω/km] 

L 

[mH/km] 

R 

[Ω/km] 

L 

[mH/km] 

R 

[Ω/km] 

L 

[mH/km] 

R 

[Ω/km] 

L 

[mH/km] 

R 

[Ω/km] 

L 

[mH/km] 

40 0,332 0,050 0,065 

N
in

cs
 ö

ss
ze

fü
g
g
és

 

0,332 0,050 0,332 

N
in

cs
 ö

ss
ze

fü
g
g
és

 

0,227 -0,061 

79 0,332 0,050 0,091 0,332 0,050 0,332 0,230 0,068 

179 0,335 0,050 0,137 0,335 0,050 0,335 0,257 0,088 

400 0,347 0,049 0,204 0,347 0,050 0,347 0,312 0,071 

779 0,384 0,046 0,285 0,392 0,050 0,384 0,386 0,054 

1 079 0,422 0,043 0,335 0,447 0,050 0,422 0,433 0,047 

2 079 0,552 0,035 0,465 0,760 0,050 0,542 0,559 0,035 

3 079 0,657 0,029 0,566 1,272 0,050 0,619 0,658 0,029 

4 079 0,743 0,025 0,652 1,983 0,050 0,663 0,742 0,025 

5 079 0,817 0,023 0,727 2,892 0,050 0,688 0,817 0,023 

6 079 0,885 0,021 0,796 4,000 0,050 0,704 0,885 0,021 

7 079 0,947 0,019 0,859 5,306 0,050 0,714 0,947 0,019 

8 179 1,011 0,018 0,923 6,972 0,050 0,721 1,011 0,018 

10 079 1,112 0,016 1,024 10,415 0,050 0,729 1,112 0,016 

15 079 1,340 0,013 1,253 22,902 0,050 0,738 1,340 0,013 

20 079 1,532 0,011 1,446 40,351 0,050 0,741 1,532 0,011 

40 079 2,128 0,008 2,043 159,782 0,050 0,745 2,128 0,008 

50 079 2,369 0,007 2,283 249,276 0,050 0,745 2,369 0,007 

65 079 2,688 0,006 2,603 420,741 0,050 0,745 2,688 0,006 

80 079 2,972 0,006 2,888 636,875 0,050 0,745 2,972 0,006 

100 079 3,312 0,005 3,228 994,539 0,050 0,746 3,313 0,005 

120 079 3,620 0,005 3,536 1431,613 0,050 0,746 3,620 0,005 

150 000 4,036 0,004 3,952 2233,767 0,050 0,746 4,036 0,004 



XIII 

F13. táblázat: Laboratóriumi mérés eredménye az alumíniumcsőre (𝒁𝒌
𝒌) 

Frekvencia 

[Hz] 

U 

[mV] 

I 

[A] 

Z 

[Ω/km] 
𝝋𝑴

𝒁′′
 

[°] 
𝝋𝑰+𝑬 

[°] 
R 

[Ω/km] 

L 

[mH/km] 

40 3,343 29,527 0,039 2,184 6,550 0,039 0,018 

79 3,403 29,553 0,040 10,006 12,131 0,039 0,017 

179 3,731 29,519 0,044 22,350 23,102 0,040 0,015 

400 4,905 29,374 0,058 41,249 42,269 0,043 0,015 

779 7,466 29,371 0,088 52,894 53,478 0,052 0,014 

1 079 9,423 29,394 0,111 55,615 56,076 0,062 0,014 

2 079 14,749 29,391 0,173 58,570 58,886 0,089 0,011 

3 079 19,079 29,421 0,224 60,147 60,134 0,111 0,010 

4 079 23,104 29,509 0,270 61,699 61,798 0,128 0,009 

5 079 27,015 29,622 0,314 63,209 63,257 0,142 0,009 

6 079 30,825 29,756 0,357 64,381 64,669 0,153 0,008 

7 079 34,474 29,890 0,398 65,177 65,376 0,166 0,008 

8 179 38,298 29,796 0,443 66,337 66,409 0,177 0,008 

10 079 6,868 4,572 0,518 67,893 67,809 0,196 0,008 

20 079 8,640 4,204 0,709 70,678 70,613 0,235 0,007 

40 079 9,991 3,860 0,893 72,198 72,077 0,275 0,007 

50 079 12,107 3,342 1,249 74,500 74,357 0,337 0,006 

65 079 13,957 3,019 1,594 76,089 75,925 0,388 0,006 

80 079 15,632 2,791 1,931 76,909 76,708 0,444 0,006 

100 079 18,136 2,589 2,416 78,465 77,867 0,508 0,006 

120 079 19,223 2,285 2,901 78,835 78,255 0,591 0,006 

150 000 18,298 1,791 3,522 80,435 79,351 0,651 0,006 

 

  



XIV 

F14. táblázat: Filament-számítások eredménye az alumíniumcsőre (𝒁𝒌
𝒌) 

Frekvencia 

[Hz] 

Z 

[Ω/km] 

𝝋 

[°] 
R 

[Ω/km] 
L 

[mH/km] 

40 0,039 4,134 0,039 0,011 

79 0,039 8,092 0,039 0,011 

179 0,041 17,479 0,039 0,011 

400 0,050 32,385 0,043 0,011 

779 0,071 42,989 0,052 0,010 

1 079 0,087 45,274 0,061 0,009 

2 079 0,128 44,883 0,091 0,007 

3 079 0,156 43,720 0,113 0,006 

4 079 0,177 43,213 0,129 0,005 

5 079 0,196 43,054 0,143 0,004 

6 079 0,213 42,994 0,156 0,004 

7 079 0,228 43,015 0,167 0,003 

8 179 0,243 43,078 0,178 0,003 

10 079 0,268 43,225 0,196 0,003 

15 079 0,324 43,527 0,235 0,002 

20 079 0,371 43,759 0,268 0,002 

40 079 0,518 44,235 0,371 0,001 

50 079 0,577 44,385 0,412 0,001 

65 079 0,655 44,553 0,467 0,001 

80 079 0,725 44,676 0,516 0,001 

100 079 0,809 44,799 0,574 0,001 

120 079 0,884 44,893 0,626 0,001 

150 000 0,986 44,999 0,698 0,001 

 



XV 

F15. táblázat: Laboratóriumi mérés eredménye az alumíniumcsőre (𝒁𝒃
𝒃) 

Frekvencia 

[Hz] 

U 

[mV] 

I 

[A] 

Z 

[Ω/km] 
𝝋𝑴

𝒁′′
 

[°] 
𝝋𝑰+𝑬 

[°] 
R 

[Ω/km] 

L 

[mH/km] 

40 3,474 29,402 0,041 6,415 10,782 0,040 0,030 

79 3,710 29,552 0,043 16,821 18,947 0,041 0,028 

179 4,331 29,014 0,051 34,374 35,126 0,042 0,026 

400 6,747 29,060 0,080 55,169 56,189 0,045 0,026 

779 11,466 29,100 0,136 65,102 65,686 0,056 0,025 

1 079 15,027 29,079 0,178 67,373 67,835 0,067 0,024 

2 079 25,400 29,130 0,301 70,019 70,335 0,101 0,022 

3 079 32,175 27,177 0,408 71,714 71,701 0,128 0,020 

4 079 33,927 22,822 0,513 73,260 73,360 0,147 0,019 

5 079 52,286 29,402 0,613 74,578 74,626 0,163 0,019 

6 079 61,076 29,537 0,713 75,781 76,069 0,172 0,018 

7 079 70,043 29,743 0,812 76,300 76,499 0,190 0,018 

8 179 69,273 25,964 0,920 77,012 77,083 0,206 0,017 

10 079 14,860 4,662 1,099 78,409 78,324 0,222 0,017 

20 079 19,958 4,364 1,577 80,115 80,051 0,272 0,016 

40 079 24,236 4,085 2,046 81,644 81,523 0,302 0,016 

50 079 31,121 3,610 2,973 83,152 83,009 0,362 0,016 

65 079 37,219 3,301 3,888 84,118 83,953 0,410 0,015 

80 079 42,707 3,079 4,783 84,869 84,667 0,445 0,015 

100 079 50,483 2,871 6,063 85,824 85,226 0,505 0,015 

120 079 54,549 2,621 7,176 86,153 85,573 0,554 0,014 

150 000 52,862 2,073 8,794 86,885 85,801 0,644 0,014 

 



XVI 

F16. táblázat: Filament-számítások eredménye az alumíniumcsőre (𝒁𝒃
𝒃) 

Frekvencia 

[Hz] 

Z 

[Ω/km] 

𝝋 

[°] 
R 

[Ω/km] 
L 

[mH/km] 

40 0,039 4,952 0,039 0,013 

79 0,039 9,658 0,039 0,013 

179 0,040 15,388 0,039 0,013 

400 0,042 20,588 0,039 0,013 

779 0,054 36,715 0,043 0,013 

1 079 0,080 46,732 0,055 0,012 

2 079 0,099 48,461 0,066 0,011 

3 079 0,148 47,103 0,101 0,008 

4 079 0,182 45,512 0,127 0,007 

5 079 0,207 44,761 0,147 0,006 

6 079 0,229 44,332 0,164 0,005 

7 079 0,250 44,188 0,179 0,005 

8 179 0,268 44,173 0,192 0,004 

10 079 0,287 44,146 0,206 0,004 

15 079 0,316 44,170 0,227 0,003 

20 079 0,383 44,257 0,274 0,003 

40 079 0,441 44,399 0,315 0,002 

50 079 0,536 44,581 0,382 0,002 

65 079 0,616 44,778 0,437 0,002 

80 079 0,687 44,816 0,487 0,002 

100 079 0,781 44,929 0,553 0,001 

120 079 0,865 45,014 0,611 0,001 

150 000 0,965 45,174 0,680 0,001 

 



XVII 

F17. táblázat: Laboratóriumi mérés eredménye az alumíniumcsőre (𝒁𝒃
𝒌) 

Frekvencia 

[Hz] 

U 

[mV] 

I 

[A] 

Z 

[Ω/km] 
𝝋𝑴

𝒁′′
 

[°] 
𝝋𝑰+𝑬 

[°] 
R 

[Ω/km] 

L 

[mH/km] 

40 3,314 29,474 0,039 353,362 357,729 0,039 -0,006 

79 3,317 29,565 0,039 353,924 356,050 0,039 -0,005 

179 3,300 29,357 0,039 349,824 350,577 0,038 -0,006 

400 3,203 29,394 0,038 339,120 340,141 0,035 -0,005 

779 2,914 29,372 0,034 320,249 320,833 0,027 -0,004 

1 079 2,642 29,374 0,031 307,244 307,706 0,019 -0,004 

2 079 1,701 29,349 0,020 264,886 265,201 -0,002 -0,002 

3 079 1,053 29,463 0,012 225,188 225,175 -0,009 0,000 

4 079 0,827 29,527 0,010 181,934 182,033 -0,010 0,000 

5 079 0,830 29,657 0,010 140,208 140,256 -0,007 0,000 

6 079 0,958 29,773 0,011 115,504 115,793 -0,005 0,000 

7 079 1,086 29,877 0,013 100,778 100,977 -0,002 0,000 

8 179 1,204 29,856 0,014 90,609 90,681 0,000 0,000 

10 079 -- -- -- -- -- -- -- 

20 079 -- -- -- -- -- -- -- 

40 079 -- -- -- -- -- -- -- 

50 079 -- -- -- -- -- -- -- 

65 079 -- -- -- -- -- -- -- 

80 079 -- -- -- -- -- -- -- 

100 079 -- -- -- -- -- -- -- 

120 079 -- -- -- -- -- -- -- 

150 000 -- -- -- -- -- -- -- 

 

  



XVIII 

F18. táblázat: Filament-számítások eredménye az alumíniumcsőre (𝒁𝒃
𝒌) 

Frekvencia 

[Hz] 

Z 

[Ω/km] 

𝝋 

[°] 
R 

[Ω/km] 
L 

[mH/km] 

40 0,038 -2,262 0,038 -0,006 

79 0,038 -4,470 0,038 -0,006 

179 0,038 -10,112 0,038 -0,006 

400 0,037 -22,395 0,035 -0,006 

779 0,035 -42,433 0,026 -0,005 

1 079 0,032 -57,028 0,017 -0,004 

2 079 0,023 -97,946 -0,003 -0,002 

3 079 0,017 -130,384 -0,011 -0,001 

4 079 0,013 -158,088 -0,012 0,000 

5 079 0,010 178,241 -0,010 0,000 

6 079 0,008 155,838 -0,007 0,000 

7 079 0,006 137,405 -0,005 0,000 

8 179 0,005 117,144 -0,002 0,000 

10 079 0,004 90,843 0,000 0,000 

15 079 0,003 39,549 0,002 0,000 

20 079 0,002 7,638 0,002 0,000 

40 079 0,003 -0,417 0,003 0,000 

50 079 0,003 -17,148 0,003 0,000 

65 079 0,002 -24,593 0,002 0,000 

80 079 0,002 -29,754 0,002 0,000 

100 079 0,002 -34,761 0,002 0,000 

120 079 0,002 -38,503 0,002 0,000 

150 000 0,005 -52,632 0,003 0,000 

 



XIX 

F19. táblázat: Laboratóriumi mérés eredménye az alumíniumcsőre (𝒁𝒌
𝒃) 

Frekvencia 

[Hz] 

U 

[mV] 

I 

[A] 

Z 

[Ω/km] 
𝝋𝑴

𝒁′′
 

[°] 
𝝋𝑰+𝑬 

[°] 
R 

[Ω/km] 

L 

[mH/km] 

40 3,417 29,555 0,040 355,590 359,956 0,040 0,000 

79 3,509 29,677 0,041 354,709 356,835 0,041 -0,005 

179 3,485 29,354 0,041 349,254 350,006 0,040 -0,006 

400 3,356 29,266 0,040 337,047 338,067 0,037 -0,006 

779 3,106 29,249 0,037 317,721 318,305 0,027 -0,005 

1 079 2,875 29,268 0,034 303,252 303,713 0,019 -0,004 

2 079 2,103 29,285 0,025 264,108 264,424 -0,002 -0,002 

3 079 1,540 29,312 0,018 234,468 234,455 -0,011 -0,001 

4 079 1,117 29,459 0,013 215,394 215,493 -0,011 0,000 

5 079 0,815 29,560 0,010 195,702 195,750 -0,009 0,000 

6 079 0,573 29,648 0,007 181,666 181,954 -0,007 0,000 

7 079 0,377 29,804 0,004 167,609 167,808 -0,004 0,000 

8 179 0,111 30,000 0,001 5,763 5,834 0,001 0,000 

10 079 -- -- -- -- -- -- -- 

20 079 -- -- -- -- -- -- -- 

40 079 -- -- -- -- -- -- -- 

50 079 -- -- -- -- -- -- -- 

65 079 -- -- -- -- -- -- -- 

80 079 -- -- -- -- -- -- -- 

100 079 -- -- -- -- -- -- -- 

120 079 -- -- -- -- -- -- -- 

150 000 -- -- -- -- -- -- -- 

 



XX 

F20. táblázat: Filament-számítások eredménye az alumíniumcsőre (𝒁𝒌
𝒃) 

Frekvencia 

[Hz] 

Z 

[Ω/km] 

𝝋 

[°] 
R 

[Ω/km] 
L 

[mH/km] 

40 0,038 -2,262 0,038 -0,006 

79 0,038 -4,470 0,038 -0,006 

179 0,038 -10,112 0,038 -0,006 

400 0,037 -22,395 0,035 -0,006 

779 0,035 -42,433 0,026 -0,005 

1 079 0,032 -57,028 0,017 -0,004 

2 079 0,023 -97,946 -0,003 -0,002 

3 079 0,017 -130,384 -0,011 -0,001 

4 079 0,013 -158,088 -0,012 0,000 

5 079 0,010 178,241 -0,010 0,000 

6 079 0,008 155,838 -0,007 0,000 

7 079 0,006 137,405 -0,005 0,000 

8 179 0,005 117,144 -0,002 0,000 

10 079 0,004 90,843 0,000 0,000 

15 079 0,003 39,549 0,002 0,000 

20 079 0,002 7,638 0,002 0,000 

40 079 0,004 -127,930 -0,002 0,000 

50 079 0,003 -129,079 -0,002 0,000 

65 079 0,003 -130,187 -0,002 0,000 

80 079 0,002 -130,957 -0,002 0,000 

100 079 0,002 -131,717 -0,001 0,000 

120 079 0,002 -132,223 -0,001 0,000 

150 000 0,002 -132,814 -0,001 0,000 

 



XXI 

F21. táblázat: Filament-számítások eredményei az alumíniumcsőre (𝒁𝒌
𝒌, 𝒁𝒃

𝒃, 𝒁𝒃
𝒌, 𝒁𝒌

𝒃) 

Frekvencia 

[Hz] 

𝒁𝒌
𝒌 𝒁𝒃

𝒃 𝒁𝒌
𝒃 = 𝒁𝒃

𝒌 

𝑹𝒌
𝒌 

[Ω/km] 

𝑳𝒌
𝒌 

[mH/km] 

𝑹𝒃
𝒃 

[Ω/km] 

𝑳𝒃
𝒃 

[mH/km] 

𝑹𝒌
𝒃 = 𝑹𝒃

𝒌 

[Ω/km] 

𝑳𝒌
𝒃 = 𝑳𝒃

𝒌 

[mH/km] 

40 0,039 0,011 0,039 0,013 0,038 -0,006 

79 0,039 0,011 0,039 0,013 0,038 -0,006 

179 0,039 0,011 0,040 0,013 0,038 -0,006 

400 0,043 0,011 0,043 0,013 0,035 -0,006 

779 0,052 0,010 0,055 0,012 0,026 -0,005 

1 079 0,062 0,009 0,066 0,011 0,017 -0,004 

2 079 0,090 0,007 0,100 0,008 -0,003 -0,002 

3 079 0,110 0,006 0,124 0,007 -0,010 -0,001 

4 079 0,126 0,005 0,144 0,006 -0,011 0,000 

5 079 0,140 0,004 0,160 0,005 -0,009 0,000 

6 079 0,153 0,004 0,176 0,005 -0,006 0,000 

7 079 0,165 0,004 0,190 0,004 -0,004 0,000 

8 179 0,177 0,003 0,204 0,004 -0,002 0,000 

10 079 0,196 0,003 0,227 0,004 0,000 0,000 

15 079 0,239 0,002 0,279 0,003 0,001 0,000 

20 079 0,275 0,002 0,323 0,003 0,000 0,000 

40 079 0,388 0,002 0,457 0,002 0,000 0,000 

50 079 0,433 0,001 0,512 0,002 0,000 0,000 

65 079 0,493 0,001 0,584 0,001 0,000 0,000 

80 079 0,547 0,001 0,648 0,001 0,000 0,000 

100 079 0,611 0,001 0,725 0,001 0,000 0,000 

120 079 0,669 0,001 0,795 0,001 0,000 0,000 

150 000 0,747 0,001 0,889 0,001 0,000 0,000 



XXII 

F22. táblázat: Laboratóriumi mérés eredménye a 4×95 mm2 kötegelt AASC sodronyra (nyitott passzív hurok esetén) 

Frekvencia 

[Hz] 

U 

[mV] 

I 

[A] 

Z 

[Ω/km] 
𝝋𝑴

𝒁′′
 

[°] 
𝝋𝑰+𝑬 

[°] 
R 

[Ω/km] 

L 

[mH/km] 

40 48,955 19,808 0,852 5,279 9,645 0,840 0,568 

79 50,924 19,816 0,886 16,108 18,234 0,842 0,559 

179 61,225 19,863 1,063 35,412 36,165 0,858 0,558 

400 94,552 19,763 1,650 56,642 57,663 0,882 0,555 

779 162,557 19,736 2,840 68,811 69,395 1,000 0,543 

1 079 216,886 19,725 3,792 72,434 72,896 1,115 0,535 

2 079 390,715 19,711 6,835 76,527 76,843 1,556 0,510 

3 079 554,806 19,685 9,719 77,993 77,980 2,024 0,491 

4 079 712,448 19,617 12,523 78,646 78,746 2,444 0,479 

5 079 861,801 19,499 15,241 79,088 79,136 2,873 0,469 

6 079 1002,363 19,308 17,902 79,419 79,707 3,199 0,461 

7 079 1131,855 19,034 20,505 79,630 79,829 3,621 0,454 

8 179 1257,495 18,649 23,252 79,687 79,759 4,134 0,445 

10 079 307,371 3,793 27,943 80,496 80,411 4,655 0,435 

20 079 483,320 3,216 51,825 82,033 81,912 7,291 0,405 

40 079 698,140 2,449 98,302 84,495 84,331 9,711 0,386 

50 079 792,702 2,257 121,104 85,158 84,956 10,648 0,380 

65 079 927,179 2,082 153,588 86,027 85,430 12,237 0,374 

80 079 985,677 1,821 186,655 86,816 86,236 12,253 0,369 

100 079 944,570 1,422 229,064 87,639 86,554 13,768 0,363 

120 079 890,144 1,131 271,333 88,365 86,666 15,778 0,359 

150 000 761,135 0,803 326,866 89,051 86,683 18,913 0,346 

 

  



XXIII 

F23. táblázat: Filament-számítás eredménye a 4×95 mm2 kötegelt AASC sodronyra (nyitott passzív hurok esetén) 

Frekvencia 

[Hz] 

Z 

[Ω/km] 

𝝋 

[°] 
R 

[Ω/km] 

X 

[Ω/km] 

L 

[mH/km] 

40 0,745 9,180 0,735 0,119 0,473 

79 0,776 17,573 0,740 0,234 0,472 

179 0,922 34,944 0,756 0,528 0,470 

400 1,422 54,253 0,830 1,154 0,459 

779 2,361 64,519 1,016 2,131 0,435 

1 079 3,071 67,716 1,164 2,841 0,419 

2 079 5,254 72,417 1,587 5,009 0,383 

3 079 7,299 74,729 1,922 7,041 0,364 

4 079 9,283 76,289 2,200 9,018 0,352 

5 079 11,232 77,425 2,445 10,962 0,344 

6 079 13,158 78,166 2,698 12,878 0,337 

7 079 15,066 78,859 2,911 14,783 0,332 

8 179 17,148 79,471 3,134 16,859 0,328 

10 079 20,705 80,275 3,498 20,408 0,322 

15 079 29,886 81,653 4,338 29,570 0,312 

20 079 38,894 82,544 5,047 38,565 0,306 

40 079 74,250 84,429 7,208 73,900 0,293 

50 079 91,727 84,954 8,069 91,371 0,290 

65 079 117,819 85,505 9,234 117,457 0,287 

80 079 143,814 85,893 10,299 143,445 0,285 

100 079 178,380 86,266 11,618 178,001 0,283 

120 079 212,876 86,539 12,850 212,488 0,282 

150 000 -- -- -- -- -- 



XXIV 

F24. táblázat: Analitikus számítás eredménye a 4×95 mm2 kötegelt AASC sodronyra (nyitott passzív hurok esetén) 

Frekvencia 

[Hz] 

Z 

[Ω/km] 

𝝋 

[°] 
R 

[Ω/km] 

X 

[Ω/km] 

L 

[mH/km] 

40 0,745 9,751 0,734 0,126 0,502 

79 0,777 18,685 0,736 0,249 0,502 

179 0,930 37,330 0,740 0,564 0,502 

400 1,470 58,811 0,761 1,257 0,500 

779 2,563 71,021 0,833 2,423 0,495 

1 079 3,444 74,749 0,906 3,323 0,490 

2 079 6,295 79,428 1,155 6,188 0,474 

3 079 9,051 81,334 1,364 8,948 0,463 

4 079 11,769 82,511 1,534 11,668 0,455 

5 079 14,466 83,321 1,682 14,368 0,450 

6 079 17,144 83,837 1,841 17,045 0,446 

7 079 19,819 84,298 1,969 19,721 0,443 

8 179 22,751 84,694 2,104 22,653 0,441 

10 079 27,791 85,199 2,326 27,694 0,437 

15 079 40,945 86,028 2,836 40,846 0,431 

20 079 53,996 86,536 3,262 53,898 0,427 

40 079 105,825 87,533 4,554 105,727 0,420 

50 079 131,624 87,793 5,069 131,527 0,418 

65 079 170,253 88,059 5,767 170,155 0,416 

80 079 208,824 88,242 6,406 208,726 0,415 

100 079 260,199 88,414 7,200 260,099 0,414 

120 079 311,535 88,539 7,944 311,434 0,413 

150 000 388,298 88,674 8,988 388,194 0,412 

 



XXV 

F25. táblázat: Laboratóriumi mérés eredménye a 4×95 mm2 kötegelt AASC sodronyra (zárt passzív hurok esetén) 

Frekvencia 

[Hz] 

U 

[mV] 

I 

[A] 

Z 

[Ω/km] 
𝝋𝑴

𝒁′′
 

[°] 
𝝋𝑰+𝑬 

[°] 
R 

[Ω/km] 

L 

[mH/km] 

40 48,806 19,776 0,851 4,991 9,358 0,840 0,551 

79 50,736 19,808 0,883 15,554 17,679 0,842 0,540 

179 60,301 19,740 1,053 34,242 34,994 0,863 0,537 

400 91,552 19,688 1,603 54,899 55,919 0,899 0,528 

779 154,718 19,671 2,712 67,253 67,837 1,023 0,513 

1 079 205,332 19,672 3,599 71,060 71,522 1,141 0,504 

2 079 367,112 19,680 6,433 75,606 75,921 1,565 0,478 

3 079 521,068 19,716 9,113 77,236 77,223 2,015 0,459 

4 079 671,882 19,767 11,720 78,311 78,410 2,355 0,448 

5 079 821,669 19,827 14,290 78,731 78,779 2,781 0,439 

6 079 969,434 19,915 16,786 79,122 79,410 3,085 0,432 

7 079 1116,061 20,004 19,238 79,404 79,604 3,472 0,425 

8 179 1276,923 20,129 21,875 79,742 79,814 3,869 0,419 

10 079 297,487 3,917 26,192 80,656 80,572 4,291 0,408 

20 079 445,593 3,151 48,762 82,292 82,171 6,643 0,381 

40 079 647,652 2,415 92,484 84,811 84,646 8,629 0,363 

50 079 734,802 2,226 113,853 85,523 85,321 9,287 0,358 

65 079 861,153 2,055 144,490 86,322 85,725 10,770 0,352 

80 079 917,520 1,801 175,631 87,202 86,622 10,349 0,348 

100 079 879,078 1,405 215,770 88,050 86,965 11,422 0,342 

120 079 806,134 1,089 255,265 89,118 87,420 11,491 0,338 

150 000 699,873 0,784 307,857 89,958 87,591 12,941 0,326 

 



XXVI 

F26. táblázat: Filament-számítás eredménye a 4×95 mm2 kötegelt AASC sodronyra (zárt passzív hurok esetén) 

Frekvencia 

[Hz] 

Z 

[Ω/km] 

𝝋 

[°] 
R 

[Ω/km] 

X 

[Ω/km] 

L 

[mH/km] 

40 0,746 9,137 0,737 0,118 0,471 

79 0,781 17,294 0,745 0,232 0,467 

179 0,928 33,391 0,775 0,511 0,454 

400 1,380 51,623 0,857 1,082 0,430 

779 2,233 62,726 1,023 1,985 0,405 

1 079 2,892 66,369 1,159 2,649 0,391 

2 079 4,929 71,551 1,560 4,676 0,358 

3 079 6,832 74,014 1,882 6,568 0,339 

4 079 8,675 75,665 2,148 8,405 0,328 

5 079 10,485 76,867 2,382 10,211 0,320 

6 079 12,272 77,645 2,626 11,988 0,314 

7 079 14,043 78,376 2,829 13,755 0,309 

8 179 15,974 79,021 3,042 15,682 0,305 

10 079 19,274 79,866 3,391 18,973 0,300 

15 079 27,783 81,312 4,197 27,465 0,290 

20 079 36,126 82,244 4,875 35,796 0,284 

40 079 68,854 84,214 6,942 68,503 0,272 

50 079 85,026 84,760 7,765 84,671 0,269 

65 079 109,167 85,334 8,880 108,805 0,266 

80 079 133,214 85,738 9,899 132,846 0,264 

100 079 165,188 86,125 11,162 164,811 0,262 

120 079 197,097 86,410 12,343 196,710 0,261 

150 000 -- -- -- -- -- 

 



XXVII 

F27. táblázat: Analitikus számítás eredménye a 4×95 mm2 kötegelt AASC sodronyra (zárt passzív hurok esetén) 

Frekvencia 

[Hz] 

Z 

[Ω/km] 

𝝋 

[°] 
R 

[Ω/km] 

X 

[Ω/km] 

L 

[mH/km] 

40 0,747 9,709 0,736 0,126 0,501 

79 0,782 18,414 0,742 0,247 0,498 

179 0,938 35,790 0,761 0,548 0,488 

400 1,434 55,885 0,804 1,187 0,472 

779 2,423 68,407 0,892 2,253 0,460 

1 079 3,226 72,436 0,973 3,075 0,454 

2 079 5,812 77,576 1,250 5,676 0,435 

3 079 8,296 79,698 1,484 8,162 0,422 

4 079 10,736 81,031 1,674 10,605 0,414 

5 079 13,154 81,960 1,840 13,024 0,408 

6 079 15,550 82,550 2,016 15,419 0,404 

7 079 17,943 83,086 2,160 17,812 0,400 

8 179 20,562 83,549 2,310 20,432 0,398 

10 079 25,061 84,141 2,558 24,930 0,394 

15 079 36,776 85,121 3,128 36,643 0,387 

20 079 48,378 85,727 3,605 48,243 0,382 

40 079 94,356 86,932 5,050 94,221 0,374 

50 079 117,217 87,249 5,626 117,081 0,372 

65 079 151,428 87,575 6,407 151,292 0,370 

80 079 185,575 87,801 7,121 185,438 0,369 

100 079 231,045 88,014 8,009 230,906 0,367 

120 079 276,471 88,168 8,840 276,329 0,366 

150 000 344,388 88,335 10,006 344,242 0,365 



XXVIII 

F2. További ábrák a csőszerű vezetőkhöz 

 

F1. ábra: 60/50 mm csőszerű vezető árameloszlása külső áramvisszavezetés esetén 

 

F2. ábra: 60/50 mm csőszerű vezető árameloszlása belső áramvisszavezetés esetén 
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XXIX 

 

F3. ábra: 60/50 mm csőszerű vezető felbontása 𝒁𝒌
𝒌 számításához 

(A koordinátarendszer dimenziói [mm]-ben) 

 

F4. ábra: 60/50 mm csőszerű vezető felbontása 𝒁𝒃
𝒃 számításához 

(A koordinátarendszer dimenziói [mm]-ben) 

 



XXX 

 

F5. ábra: 60/50 mm csőszerű vezető felbontása 𝒁𝒃
𝒌 és 𝒁𝒌

𝒃 számításához 

(A koordinátarendszer dimenziói [mm]-ben) 

 

F6. ábra: 60/50 mm csőszerű vezető felbontása 𝒁𝒃
𝒌 és 𝒁𝒌

𝒃 számításához, a belső és külső felületen 

egy-egy „mérőfilamenttel” 

(A koordinátarendszer dimenziói [mm]-ben) 

 


