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1 A téma ismertetése, célkitűzése
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 az arra épülő modern szabályozási
algoritmusok kidolgozását igényli. Ezzel hozzájárul a fenntartható fejlődéshez, az
ellátásbiztonság és rendelkezésre állás javításához, amelyek korunk legfontosabb
törekvései közé tartoznak.
Az okos hálózatok kialakulásának folyamata azonban számos műszaki és
gazdasági problémát vet fel. Ilyen például a villamos energetikai létesítmények és az
ICT eszközök közti elektromágneses összeférhetőség (EMC) biztosítása. E
technológiák párhuzamos fejlődése során új megoldandó kérdésként vetődött fel a
2–150 kHz frekvenciatartományban az EMC garantálása, amelynek legfőbb oka a
megfelelő szabványok hiánya. A szabványosítási szervezetek aktívan dolgoznak a
hiányzó szabványok kialakításán, ez azonban a probléma műszaki és tudományos
hátterének feltárása nélkül nem valósítható meg. Doktori témám ehhez kíván
hozzájárulni, amelynek fő iránya a zavarkibocsátó és zavar elszenvedő berendezések
közti csatolási út vizsgálata volt, de érinti ezen berendezések jellemzőinek feltárását
is.
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, a disszertációmban összefoglalt
munkásságom jó része a 2019 végén kiadott műszaki irányelv részét is képezi.
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2 Előzmények, kutatási módszerek
A villamosenergia-rendszer átalakulása révén az utóbbi évtizedben új
típusú elektromágneses összeférhetőségi problémák jelentek meg. Kezdetben ezeket
eseti kezeléssel orvosolták, azonban a növekvő számú összeférhetőségi probléma
szükségessé tette a 2–150 kHz frekvenciatartomány szabványosítását. Ennek
folyamata több, mint tíz éve tart.
Kutatásaimat a nemzetközi szakirodalom szisztematikus feldolgozásával
kezdtem. Itt két forrást emelnék ki. Egyrészt az [1] szakirodalmat, amely az
összeférhetőségi problémákban résztvevő berendezések (zavarforrások és
zavarnyelők) azonosításában játszott nagy szerepet. Másrészt a [2] publikációt,
amely 2017-ben – doktori tanulmányaim kezdetén – az aktuális helyzetet foglalta
össze. A további publikációk feldolgozása során egyértelművé vált, hogy a területtel
viszonylag szűk kör – néhány jól behatárolható kutatócsoport – foglalkozik, az egyes
csoportok pedig a problémakör egy-egy szűkebb részterületére fókuszálnak. Ezen
tapasztalat, továbbá a [2] által bemutatott jövőbeli kutatási kihívások egyértelművé
tették, hogy a villamos berendezések közti csatolási (átviteli) út vizsgálata fontos, de
a legkevésbé kutatott részterületek közé tartozik. Mivel a KÖF/KIF
transzformátorok vizsgálatával a drezdai egyetem már foglalkozott [2], így a
csatolási út másik főbb elemének, a sodronyok és kábelek felületi- és
hurokimpedanciájának vizsgálatát tűztem ki célul.
A vizsgált vezetők felületi- és hurokimpedanciáinak meghatározásához
egyrészt laboratóriumi méréseket végeztem. A megfelelő mérési eljárás kialakítása
fontos feladat volt, mivel sok esetben (pl. ferromágneses anyagot is tartalmazó
vezetők esetén) ez az egyetlen alkalmazható módszer a fent említett impedanciák
meghatározásához.
Másrészt a laboratóriumi mérések validálására szimulációkat végeztünk.
Ennek során a vizsgált vezetőelrendezés (tömör vezető, sodrony, csőszerű vezető,
kötegelt vezető) felületi impedanciáját vagy hurokimpedanciáját a filament-technika
(elemi vezetők módszere) segítségével is meghatároztuk.
Harmadrészt a vezetők felületi impedanciájának gyors és egyszerű
számításához áttekintettem a szakirodalomban fellelhető analitikus módszereket.
Ezek előnye, hogy az egyszerű összefüggések, ugyanakkor ezen mérnöki
szempontból megfelelő pontosságú közelítések alkalmazásával az ipari szereplők is
használható számítási eszközhöz jutnak.
Végül a zavarok terjedésének és csillapodásának jobb megértése, illetve a
CIGRÉ [S1] ajánlásának céljaihoz igazodva helyszíni méréseket is végeztünk egy
500 kW névleges teljesítményű, 50 modult tartalmazó napelemparkban.
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3 Tézisek
3.1 Tézis I
A villamosenergia-rendszer 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 jelentés, amely az egyik legjobb műszaki
összefoglaló jelentés. A bizottság feladata a 2–150 kHz frekvenciatartományban
lévő zavaresetek azonosítása és dokumentálása, továbbá az érintett berendezések
csoportosítása volt. A tanulmányi bizottság a következő berendezéseket azonosította
zavarkibocsátókként: inverterek (pl. napelemparkok, napelemes rendszerek
inverterei); változtatható fordulatszámú hajtások; kapcsolóüzemű tápegységek;
szünetmentes tápegységek; világítóberendezések; háztartási berendezések. Mivel a
korábbi kutatások során naperőműparkok területén nem végeztek részletesebb
szupraharmonikus zavarkibocsátási méréseket, az [S1] irodalom kidolgozása során
felmerült az igény ezek pótlására.
A zavarkibocsátás, csillapítás, illetve összegződés természetének jobb
megismerése érdekében méréseket végeztünk a Baranya megyei Sellye település
mellett található naperőműparkban. A naperőműpark bruttó beépített teljesítménye
500 kW, amely 50 db, egyenként 10 kW-os egységből áll össze. Ezek napkövető
funkcióval is rendelkeznek, amely lehetővé teszi, hogy a napelempark a nap
folyamán mindig optimális hatásfokkal üzemeljen.

3-1. ábra: A napelempark villamos
hálózatának sematikus vázlata

3-2. ábra: A napelemparkban alkalmazott
mérési elrendezés szupraharmonikus
áramok és feszültségek vizsgálatához

A 3-1. ábrán látható a vizsgált napelempark villamos hálózatának felépítése,
azonosítva a fontosabb egységeket, ezek:
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•

a K1–K50 számmal azonosított 10 kW-os panelek és inverterek;

•

az E1–E5-tel azonosított elosztószekrények, amelyek tíz napelemes modul
termelését gyűjtik össze és továbbítják egy közös kábelen keresztül a
transzformátor gyűjtősínje felé;

•

a napelempark határán található 22/0,4 kV-os transzformátor.

Az egyes helyeken alkalmazott mérési módszereket és mért jellemzőket a 3-2. ábra
foglalja össze. Az egyes helyeken mértük az effektív áramot, a szupraharmonikus
feszültség és áram spektrumát. A mérések során a táblák napkövető funkcióját is
kikapcsoltuk, így vizsgálni tudtuk a zavarkibocsátás és az aktuális kimenő
teljesítmény kapcsolatát is.
Az elvégzett mérések alapján a következő fontosabb következtetéseket lehet levonni.
•

Az egyes napelemmodulok hatással vannak egymásra: a szupraharmonikus
áramok sokkal inkább a naperőműpark belső hálózatán jelentkeznek, mint
a közcélú hálózaton összegződve;

•

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 utolsót azonban ilyen formában még nem fogalmazták meg.
A fentiek 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: [3].
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3.2 Tézis II
A tömör vezetők, sodronyok és csőszerű vezetők felületi impedanciája
laboratóriumi mérésekkel is meghatározható. A 3-3. ábra a mérési elrendezés elvi
rajzát mutatja be sodronyokra és tömör vezetőkre oldal-, valamint keresztmetszeti
nézetből.

3-3. ábra: Felületi impedancia-mérés elvi rajza sodronyokra és tömör vezetőkre

A 3-3. ábrán a feketével satírozott téglalap jelöli a vizsgált sodronyt vagy tömör
vezetőt, még a távoli áramvisszavezetést a kék színnel jelölt koaxiális visszavezető
cső valósítja meg. A vizsgálatokat megelőzően a vizsgált vezető ún. távoli végén a
piros színnel jelölt felületi vezetőt kell rácsatlakoztatni, majd ezt a vizsgált vezető
felületén egy alkotó mentén szorosan végigvezetni. A sodrony egy adott – mért szakaszán létrejövő feszültségesést a túloldali, ún. mért végen kialakított referencia
ponthoz képest kell mérni. A feszültségmérés hossza megegyezik a távoli és mért
végen kialakított referenciapontok közti távolsággal (esetemben ez miden vizsgált
elrendezésre 2,9 méter).
A felületi impedancia definíció szerint az adott frekvencián a felületi vezetőn mért
feszültség és a vizsgált vezetőn átfolyó áram hányadosaként adódik (3-1.
összefüggés).
𝑈𝑀 (𝑓)
𝑍
= |𝑍| ∙ 𝑒 𝑗𝜑𝑀
3-1
𝐼𝑀 (𝑓)
A méréseket először hagyományos oszcilloszkóp segítségével végeztem, azonban
kiderült, hogy a felületi feszültség jelalakja néhány frekvencián erősen zavart. A
jelalakok kiértékelésére végül a következő módszer bizonyult hatékonynak: a
mérések során a feszültség és áram időfüggvényének néhány periódusát nagy
felbontással rögzítettem, majd MATLAB Curve Fitting Toolbox segítségével a
jelekre egykomponensű alapharmonikus szinuszjelet illesztettem a 3-2. és 3-3.
összefüggések szerint.
𝑍𝑀 (𝑓) =
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𝑈
𝑈𝑀 (𝑡) = |𝑈𝑀 | ∙ sin(2𝜋𝑓𝑡 + 𝜑𝑀
)
𝐼
𝐼𝑀 (𝑡) = |𝐼𝑀 | ∙ sin(2𝜋𝑓𝑡 + 𝜑𝑀 )

3-2
3-3

Az időfüggvények paramétereiből az impedancia abszolút értéke, valamint
fázisszöge a 3-4. és 3-5. összefüggésekkel számítható.
|𝑈𝑀 |
|𝐼𝑀 |
𝑈
𝐼
= 𝜑𝑀
− 𝜑𝑀

|𝑍| =

3-4

′′

3-5

𝑍
𝜑𝑀

Az összefüggésekben az M index a mért (measured) értékre utal. Az így kapott
impedancia abszolútértékén és fázisszögén azonban további korrekciók is
szükségesek, hogy a vizsgált vezető belső impedanciáját kapjuk. Ennek egyik oka,
hogy a használt árammérőfejből és erősítőből álló mérőrendszer egy
frekvenciafüggő szöghibával rendelkezik. Ez a – frekvenciától függően legfeljebb 23° értékű – szöghiba nem elhanyagolható, ugyanis nagyobb frekvenciákon a
fázisszög mérésében 1° szöghiba is több 10%-os hibát eredményezhet. A szöghiba
meghatározásának egy lehetséges módja a következő: vegyünk egy tömör, kör
keresztmetszetű vezetőt, amely felületi impedanciája a 3-6. egyenlet szerinti
analitikus összefüggéssel tetszőleges frekvencián egzaktul számítható.
𝑝𝑙 𝐉𝟎 (𝑝𝑟0 )
3-6
2𝜋𝑟0 𝛾 𝐉𝟏 (𝑝𝑟0 )
1
Ahol 𝑝 = √−𝑗𝜔𝜇𝛾 [𝑚], 𝑙, 𝑟0 , 𝛾 rendre a vezető hossza, sugara és vezetőképessége,
𝐉𝛂 (𝑥) az elsőfajú „x” képzetes argumentumú 𝛼 indexű Bessel-függvény. A tömör
vezető felületi impedanciájának fent bemutatott eljárással mért eredményei,
valamint a 3-6. összefüggéssel számított (calculated) értékei még nem hasonlíthatók
közvetlenül össze. Ennek oka, hogy 𝑍𝐶 számított érték a tömör vezető belső
impedanciája, a mérések azonban tartalmazzák a felületi vezető elhelyezéséből és
szigetelésének vastagságából adódó külső induktivitást, továbbá a mérőrendszer
frekvenciafüggő fázisszöghibáját. A járulékos külső induktivitás azonban csak az
impedancia képzetes részét érinti, így amennyiben az impedancia abszolút értékét
jól mértük, akkor ahhoz a 3-7. összefüggés szerinti fázisszögnek kell tartoznia.
𝑍𝐶 = 𝑅𝐶 + 𝑗𝜔𝐿𝐶 =

𝑅𝐶
′
𝜑𝐶𝑍 = 𝑎𝑐𝑜𝑠 ( ′′ )
3-7
𝑍𝑀
′′
A 3-7. összefüggésben 𝑅𝐶 a számított (egzakt) belső ellenállás, még 𝑍𝑀
az
𝑍′
𝑍 ′′
impedancia mért értéke. Az így definiált 𝜑𝐶 és 𝜑𝑀 szögek közvetlenül
összehasonlíthatók egymással, különbségükként (3-8. összefüggés) pedig adódik az
adott frekvencián érvényes szöghiba.
′′

𝑍
𝜑𝑒𝑟𝑟 = 𝜑𝑀
− 𝜑𝐶𝑍
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′

3-8

A fentiek alapján tézisként a következőt fogalmazom meg:
Kidolgoztam egy módszert, amelynek alkalmazásával az általunk használt
árammérőfej 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 saját publikációk: [S4], [S5], [S6], [S7], [S8], [S10], [S11].
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3.3 Tézis III
A laboratóriumi mérésekkel kapcsolatos kezdeti nehézségek, továbbá az
eredmények hitelességének ellenőrzése szükségessé tette, hogy a sodronyok felületi
impedanciáját valamilyen numerikus módszerrel is vizsgáljuk. Erre a célra az
általánosan elterjedt végeselem módszerrel szemben a filament-technikát (elemi
vezetők módszere) választottuk. Ennek oka, hogy sokkal közelebb áll a
szemléletünkhöz: a számítási módszer az erősáramú villamosmérnöki gyakorlatban
alkalmazott ön- és kölcsönös impedanciák számításán alapul, peremfeltételként
pedig a vizsgált vezetőrendszer áramaira és feszültségeire vonatkozó kényszerek
adhatók meg.
A filament-technikát az 1960-as években, eredetileg erősáramú
kábelvonalak termikus szimulációjára, valamint kábelekben fellépő belső erők
vizsgálatára [4], [5] alkották meg.

3-4. ábra: 10 mm átmérőjű tömör vezető felbontása 40 Hz frekvencián

A módszer első lépése a vizsgált vezetőrendszer elemi szálakra
(filamentekre) való felbontása. Az elemi vezetők méretét úgy kell megválasztani,
hogy rajtuk az áramsűrűség állandónak tekinthető legyen, azaz az örvényáram (skin
és közelségi hatás) egy filamenten belül elhanyagolható legyen. Az elemi vezetők
mérete tehát frekvenciánként eltérő kell, hogy legyen. A megfelelő elemivezető10

méret megválasztásához a 𝛿 behatolási mélységet szükséges figyelembe venni. A
fentiekkel összhangban kialakítottunk egy felbontási metódust, amelynek során az
eredeti vezetőt olyan elemi vezetőket tartalmazó rétegekre bontjuk fel, hogy az egyes
rétegekben folyó részáramok megegyezzenek. Egy tömör vezető felbontásra
láthatunk példát a 3-4. ábrán.
A módszer következő lépéseként fel kell írni a vezetőrendszer
impedanciamátrixát (3-9. összefüggés), majd elemértékeit kiszámítani. Ezt a
Carson–Clem-módszerrel tettük meg. A mátrixegyenletben a filamenteket kettős
indexeléssel azonosítottuk: az első index az eredeti vezetőelrendezés fizikai
vezetőjének azonosítója, még a második index a fizikai vezetőn belül a filament
azonosítója.
𝑍11,11 ⋯ 𝑍11,1𝑁 𝑍11,21 ⋯ 𝑍11,2𝑁 𝑍11,31 ⋯ 𝑍11,3𝑁 𝑍11,41 ⋯ 𝑍11,4𝑁
Δ𝑈11
𝐼11

⋮ ⋱ ⋮
⋮ ⋱ ⋮
⋮ ⋱ ⋮
⋮ ⋱ ⋮
⋮
⋮
𝑍
𝑍
𝑍
𝑍
𝑍
𝑍
𝑍
𝑍
1𝑁,11 ⋯ 1𝑁,1𝑁 1𝑁,21 ⋯ 1𝑁,2𝑁 1𝑁,31 ⋯ 1𝑁 ,3𝑁 1𝑁,41 ⋯ 1𝑁,4𝑁
Δ𝑈1𝑁
𝐼1𝑁
𝑍21,11 ⋯ 𝑍21,1𝑁 𝑍21,21 ⋯ 𝑍21,2𝑁 𝑍21,31 ⋯ 𝑍21,3𝑁 𝑍21,41 ⋯ 𝑍21,4𝑁
Δ𝑈21
𝐼21
⋮ ⋱ ⋮
⋮ ⋱ ⋮
⋮ ⋱ ⋮
⋮ ⋱ ⋮
⋮
⋮
𝑍2𝑁,11 ⋯ 𝑍2𝑁,1𝑁 𝑍2𝑁,21⋯𝑍2𝑁,2𝑁 𝑍2𝑁,31⋯𝑍2𝑁,3𝑁 𝑍2𝑁,41⋯𝑍2𝑁,4𝑁 𝐼2𝑁
Δ𝑈2𝑁
=
∙
Δ𝑈31
𝑍31,11 ⋯ 𝑍31,1𝑁 𝑍31,21 ⋯ 𝑍31,2𝑁 𝑍31,31 ⋯ 𝑍31,3𝑁 𝑍31,41 ⋯ 𝑍31,4𝑁
𝐼31
⋮
⋮
⋮ ⋱ ⋮
⋮ ⋱ ⋮
⋮ ⋱ ⋮
⋮ ⋱ ⋮
Δ𝑈3𝑁
𝑍3𝑁,11 ⋯ 𝑍3𝑁,1𝑁 𝑍3𝑁,21⋯𝑍3𝑁,2𝑁 𝑍3𝑁,31⋯𝑍3𝑁,3𝑁 𝑍3𝑁,41⋯𝑍3𝑁,4𝑁 𝐼3𝑁
Δ𝑈41
𝐼41
𝑍41,11 ⋯ 𝑍41,1𝑁 𝑍41,21 ⋯ 𝑍41,2𝑁 𝑍41,31 ⋯ 𝑍41,3𝑁 𝑍41,41 ⋯ 𝑍41,4𝑁
⋮
⋮
⋮ ⋱ ⋮
⋮ ⋱ ⋮
⋮ ⋱ ⋮
⋮ ⋱ ⋮
[Δ𝑈4𝑁 ] [𝑍4𝑁,11 ⋯ 𝑍4𝑁,1𝑁 𝑍4𝑁,21⋯𝑍4𝑁,2𝑁 𝑍4𝑁,31⋯𝑍4𝑁,3𝑁 𝑍4𝑁,41⋯𝑍4𝑁,4𝑁 ] [𝐼4𝑁 ]
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Ezt követően az impedanciamátrixot invertálni kell, így megkapjuk az
admittanciamátrixot. Az admittanciamátrix oszlopai és sorai a következő
megfontolások mentén kiemelhetők és összevonhatók.
•

Az azonos fizikai vezetőt helyettesítő filamentek párhuzamosan
kapcsolódnak egymáshoz, így azokon a feszültségesés megegyezik.

•

Az azonos fizikai vezetőt helyettesítő filamentek áramainak összege
megegyezik a fizikai vezető áramával.

A fentieket felhasználva végül egy 𝑀𝑥𝑀 méretű mátrixhoz jutunk (ahol 𝑀 az eredeti
fizikai vezetők száma). Példaként a 3-10. egyenlet egy négy sodronyból álló kötegelt
vezető admittancia mátrixának felépítését mutatja be.
𝑌1,1 𝑌1,2 𝑌1,3 𝑌1,4
𝐼1
Δ𝑈1
𝑌2,1 𝑌2,2𝑌2,3𝑌2,4
𝐼2
ΔU2
[ ]=
]
∙[
3-10
𝐼3
𝑌3,1 𝑌3,2𝑌3,3𝑌3,4
ΔU3
𝐼4
[𝑌4,1 𝑌4,2𝑌4,3𝑌4,4 ] ΔU4
A vezetőrendszerre vonatkozó (perem)feltételeket a 3-10. egyenletben lehet
érvényesíteni, amely után közvetlenül számíthatóvá válik az összes filament árama
és feszültsége. A hurokimpedanciák és felületi impedanciák számításához végül a
3-10. összefüggés impedancia mátrixát ismételten invertálni kell. Egy vezető felületi
impedanciája a vizsgált vezető felületén elhelyezkedő egyik filamentjének
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segítségével, a 3-11. összefüggés felhasználásával határozható meg. Két vezetőből
(pl. 1-2) képzett hurokimpedancia a 3-12. összefüggéssel határozható meg.
𝑍𝑓𝑒𝑙ü𝑙𝑒𝑡𝑖 =

ρ𝐼𝑠
𝐴𝑆 𝐼

3-11

A 3-11. összefüggésben 𝜌 a vezető fajlagos ellenállása, 𝐼𝑠 a kiválasztott filament
árama, 𝐴𝑠 a filament keresztmetszete, még 𝐼 a vizsgált vezető teljes árama.
Δ𝑈1 − Δ𝑈2
3-12
𝐼
A 3-11. egyenlet azonban önmagában, a vizsgált vezető felületén lévő elemi
vezető kiválasztásával nem vezetett helyes eredményre. A problémát végül a
következő ötletem felhasználásával oldottuk meg: az eredeti vezető felbontását
követően tömör vezető esetén egy, sodronyok esetén a sodrony egy cikkén több, ún.
mérőfilamentet vettünk fel. Ezek olyan kis, 1 𝜇𝑚 átmérőjű elemi szálak, amelyek
még a 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 a 3-9. invertálását követően kapott admittanciamátrix redukálása
során nem keletkezik még egy sor és oszlop. A fenti ötletet felhasználva a filamenttechnika alkalmassá vált a disszertációmban használt vezető elrendezések felületi
impedanciájának meghatározására.
𝑍ℎ𝑢𝑟𝑜𝑘 =

A fentiek alapján tézisként a következőt 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].
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3.4 Tézis IV
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(hat), az ipari szereplőknél (pl.
áramszolgáltatóknál) azonban nem. Felmerül a kérdés, hogy létezik-e olyan
módszer, amellyel a sodronyok felületi impedanciája megfelelő pontossággal
becsülhető a vizsgált (40 Hz – 150 kHz) frekvenciatartományon.
A szakirodalmat [6], [7], [8] megvizsgálva több analitikus kifejezést is
találtam, amelyek bizonyos szűk frekvenciatartományokon alkalmasak 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 azokat. 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 Hankelféle 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
13

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.
A tézishez kapcsolódó publikációk a következők: [S1], [S8], [S10].
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4 Eredmények
A jelen pont a 2. fejezetben (kutatási módszerek) ismertetett vizsgálati
módszerekkel kapott felületi ellenállás és hurokellenállás eredményeket mutatja be.
9
8

Ellenállás [ /km]

7

Bessel
Simonyi közelítés
Bessel sorfejtés
Skin faktor
Hankel
Lab. mérés
Filament

6
5
4
3
2
1
0
10 2

10 3

10 4

10 5

Frekvencia [Hz]

4-1. ábra: 25 mm2 AASC sodrony felületi ellenállása
6

Ellenállás [ /km]

5

Bessel
Simonyi közelítés
Bessel sorfejtés
Skin faktor
Hankel
Lab. mérés
Filament

4

3

2

1

0
2
10

10

3

10

4

Frekvencia [Hz]

4-2. ábra: 50 mm2 AASC sodrony felületi ellenállása
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4-3. ábra: 95 mm2 AASC sodrony felületi ellenállása
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4-4. ábra: 60/50 mm Al cső külső felületi ellenállása külső visszavezetéssel (𝑹𝒌𝒌 )
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4-5. ábra: 60/50 mm Al cső belső felületi ellenállása belső visszavezetéssel (𝑹𝒃𝒃 )
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4-6. ábra: 60/50 mm Al cső külső felületi ellenállása belső visszavezetéssel (𝑹𝒃𝒌 )
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4-7. ábra: 60/50 mm Al cső belső felületi ellenállása külső visszavezetéssel (𝑹𝒌𝒃 )
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4-8. ábra: Kötegelt 4x95 mm2 AASC vezető „aktív” hurokban mért és számított
hurokellenállása
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