
 

Habilitáció Tézisei 
 
 
 
 
 
 

Váltakozóáramú villamos hajtások 
hálózatcsatlakozási tulajdonságainak 

optimalizálása 
 
 
 
 
 

Veszprémi Károly 
Ph.D. 

a műszaki tudomány kandidátusa 
 
 
 
 

 
 
 

Budapest 
2009 



 
 

Tartalomjegyzék 
 
Bevezetés.................................................................................................................................... 1 
I. Az elvégzett kutatási feladatok, helyük a szakterületen, motivációk ..................................... 1 
II. Elvégzett vizsgálatok, kutatási, vizsgálati módszerek........................................................... 5 

1. Módszertan, tipikus vizsgálatok......................................................................................... 5 
2. Elméleti vizsgálatok ........................................................................................................... 5 
3. Szimulációs vizsgálatok ..................................................................................................... 8 
4. Kísérleti berendezéseken végzett mérések......................................................................... 9 

III. Új tudományos eredmények............................................................................................... 10 
1. ISZM váltakozóáramú szaggató (1. tézis)........................................................................ 10 
2. Kefenélküli gerjesztő (2. tézis)......................................................................................... 14 
3. Áramvektor szabályozások (3. tézis) ............................................................................... 17 
4. Közvetlen szabályozások (4. tézis) .................................................................................. 22 
5. A kutatási eredmények hasznosítása ................................................................................ 27 

IV. Az összefoglaló témaköréből készült reprezentatív publikációk jegyzéke........................ 28 
1. tézishez kapcsolódó reprezentatív publikációk ................................................................ 28 
2. tézishez kapcsolódó reprezentatív publikációk ................................................................ 28 
3. tézishez kapcsolódó reprezentatív publikációk ................................................................ 28 
4. tézishez kapcsolódó reprezentatív publikációk ................................................................ 29 

 
 



 
I. Az elvégzett kutatási feladatok, helyük a szakterületen, motivációk 

1 

Bevezetés 
Az elmúlt évtizedek technológiai fejlődése nagymértékben és több szinten 

érintette a villamos hajtások területét is: gyorsabb, nagyobb teljesítményű teljesítmény 
félvezetők, nagyobb számítási teljesítményű, villamos hajtásokhoz optimalizált 
perifériákkal rendelkező mikroszámítógép egységek, stb. jelentek és jelennek meg. Ez 
tette lehetővé a sokkal kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkező váltakozóáramú 
szabályozott hajtások nagymértékű térnyerését az egyenáramú hajtásokkal szemben. 

A teljesítményelektronikai berendezésen keresztül táplált és mikroszámítógéppel 
irányított villamos hajtások egyrészt lehetőséget nyújthatnak olyan szabályozási elvek 
megvalósítására, amelyek más eszközökkel nem voltak lehetségesek. Másrészt a 
hálózatra csatlakozó, kapcsolóüzemben működő teljesítményelektronikai berendezések 
nagymértékben szennyezik a hálózatot (felharmonikusok, meddő teljesítmény igény). 
Így egy újabb megoldandó feladat is keletkezik: ezek hatásának csökkentése. 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika 
Tanszékén (és jogelődjein) 1984-óta foglalkozom váltakozóáramú villamos 
hajtásokkal azon az iskolán alapulva, amit időrendben Dr. Rácz István, Dr. Halász 
Sándor és Dr. Schmidt István professzorok neve fémjelez. Önállóan folytattam és 
folytatok elméleti tudományos munkát, laboratóriumi kísérleteket, szimulációs 
vizsgálatokat, részt veszek K+F munkákban vezetőként is ezen a területen. 
Vezetésemmel számos diplomatervezés, sikeres TDK munka, egy egyetemi doktori és 
több PhD. kutatómunka folyt és folyik. 

A kutatási munkákból több könyv is született a közreműködésemmel. Számos 
egyéb publikációban is ismertettem az elért eredményeket. Ez az összefoglaló a 
váltakozóáramú villamos hajtások területén a kandidátusi fokozat megszerzése után 
végzett kutatásaim és az elért eredmények áttekintése. 

Az általam végzett kutatómunka egységes vonulatának, ívének, koherenciájának 
jó jellemzője az a tény, hogy gyakorlatilag az összes terület, amivel eddig 
foglalkoztam és amiről publikáltam a kandidátusi cím megszerzése óta (de ide 
érthetjük a kandidátusi értekezésem témáját is) egy csokorba fogható: a jelen 
összefoglaló címe alá: a „Váltakozóáramú villamos hajtások hálózatcsatlakozási 
tulajdonságainak optimalizálása”. Annak ellenére is igaz ez a megállapítás, hogy a 
kutatásaim témakörei szerteágazóak, de mégis egy egységet képeznek, átlapolva, 
egymásra hatva és lefedve a váltakozóáramú hajtások számos területét (1. táblázat). 

I. Az elvégzett kutatási feladatok, helyük a szakterületen, motivációk 
Az elvégzett kutatási feladatot röviden az összefoglaló címe fogalmazza meg: 

Váltakozóáramú villamos hajtások hálózatcsatlakozási tulajdonságainak 
optimalizálása. A vizsgált területek, szintek, feladatok a következők: 

A szabályozott váltakozóáramú hajtások két nagy csoportba sorolhatók: a 
feszültség szabályozott és a frekvenciaváltós hajtások. Az általam vizsgált hajtások is 
ebbe a két kategóriába esnek, az összefoglaló új tudományos eredményeket ismertető 
része is ez alapján két fő részre tagozódik: Hálózatra csatlakozás feszültség 
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szabályozón keresztül (1. és 2. tézis); Feszültség inverteres váltakozóáramú hajtások 
optimális vektor szabályozásai (3. és 4. tézis). 

A feszültség inverteres frekvenciaváltós hajtásokat számos területen használják 
különböző kiépítésben. Vizsgálataim nagy része a szimmetrikus felépítésű változatra 
vonatkozik, ahol a hálózatoldali áramirányító is aktív, feszültség inverter felépítésű, 
így kétirányú energiaáramlás megvalósítására képes. A szimmetria nemcsak a 
felépítésre, hanem az alkalmazott irányítási elvekre is vonatkozik: megfelelő 
módosításokkal az összes irányítási elv alkalmazható a hálózatoldali és a motoroldali 
áramirányítónál is. A szimmetria eggyel magasabb szintje az, hogy ezek az elvek 
bármely többnegyedes hajtásnál alkalmazhatók: akár szervo hajtásokban, akár modern 
változó fordulatszámú szélgenerátor hajtásoknál, akár lendítőkerekes hajtásoknál, 
hogy csak a vizsgált esetekre szorítkozzak. 

Bár a frekvenciaváltós hajtások jóval elterjedtebbek, vannak területek, ahol a 
feszültség szabályozás is elegendő és ráadásul kedvezőbb tulajdonságok és viselkedés 
érhető el vele, mint frekvenciaváltó alkalmazásával. A kutatásaim egyik célja éppen 
ennek bizonyítása, a feszültségszabályozás létjogosultságának hangsúlyozása. Az erre 
vonatkozó tézisek (1. és 2.) egyértelműen hiánypótló új tudományos 
eredményeket tartalmaznak. 

A hálózatra csatlakozás optimalizálásának több szintje értelmezhető, kutatásaim 
motivációját ezek adták, vizsgálataim ezekre terjedtek ki, téziseim ezekhez 
kapcsolódnak. 
1. szint: 
A kapcsolóüzemben működő teljesítményelektronikai berendezések (ide értve a 
tirisztoros kapcsolásokat is) hálózatra gyakorolt hatása számos problémát okozhat: 
meddő teljesítmény igény, felharmonikusok, elektromágneses kompatibilitás (EMC). 
A problémák mértéke és fajtája erősen függ a hálózatra kapcsolódó áramirányítónál 
alkalmazott beavatkozás módjától (gyújtás késleltetés, impulzusszélesség moduláció 
ISZM). A beavatkozás fajtáját az alkalmazott félvezető és annak tulajdonságai 
befolyásolják. A vizsgálataimban elsősorban tranzisztoros (IGBT-s) 
teljesítményelektronikai berendezéseket vizsgáltam, a tirisztoros változatok csak 
összehasonlításokban szerepelnek, kimutatva a tranzisztoros változatok sokkal 
előnyösebb tulajdonságait. Kikapcsolható félvezetőelemeket alkalmazva a 
beavatkozás módja a gyújtásvezérlésnél több szempontból sokkal optimálisabb 
ISZM vezérlés lehet (1. és 2. tézis). A javasolt új, az eddigieknél jobb vezérlési elv 
jelentősen javítja a berendezés működését (1. tézis). 
2. szint: 
Kihasználva a modern mikroszámítógépes irányítások nyújtotta lehetőségeket, a 
hálózatra hatás javítása nemcsak a beavatkozás módjának optimalizálásán keresztül 
érhető el, hanem a hálózatra kapcsolódó áramirányító optimális vezérlésével, 
szabályozásával. Modern szabályozási, vezérlési elveket fejleszthetünk ki és 
valósíthatunk meg, amelyekkel az áramirányító működése és működésének 
hatása optimalizálható (3. és 4. tézis). Ráadásul az áramirányítók megfelelő 
vezérlésével járulékos, eddig ki nem használt kompenzálási feladatok is 
elvégezhetők (1. és 3. tézis) 
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1. táblázat. A vizsgált tématerületek és összefüggéseik.  
X: vizsgált; (X): megemlített 
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3. szint: 
Ugyancsak kihasználva a modern mikroszámítógépes irányítások nyújtotta 
lehetőségeket, a hálózatra hatás javítása nemcsak a hálózati áramirányító hatásának 
optimalizálásán keresztül érhető el, hanem a teljesítményelektronika másik oldalán 
lévő motor (terhelés) működésének optimalizálásával is. Modern, új szabályozási 
elveket fejleszthetünk ki és valósíthatunk meg:  

• Egyik ilyen lehetőség az energiatakarékos szabályozások területe, amelyek 
minimalizálják a hálózatból felvett energiát, csökkentik a járulékos veszteségeket. 
Célszerű megvizsgálni a lehetséges teljesítményelektronikai kapcsolások 
alkalmazhatóságát és tulajdonságait az energiatakarékosság szempontjából 
(1. tézis), ami eddig nem történt meg. 

• Ennek egy másik vetülete a beépített berendezések optimális kihasználása is. A 
bemutatott, új megközelítést alkalmazó optimális kihasználást a tervezés 
során is figyelembe kell venni (2. tézis), vele a műszaki optimum mellett 
gazdaságossági optimum is elérhető. 

• A másik lehetőség a váltakozóáramú gép optimális nyomatékképzésének biztosí-
tása, amellyel adott nyomaték az optimumnak megfelelő áram felvételével fejthető 
ki. Ide tartozik az összes vizsgált és továbbfejlesztett optimális vektor szabá-
lyozás (3. és 4. tézis). Az eddig nem ismert új jelenségek felderítése, vizsgálata 
hatékony eszközöket szolgáltat a tervezés és a működés optimalizálásához. 

Rendszer szint: 
Vannak rendszerszintű vetületei is a hálózatra csatlakozás optimalizálásának. Ezek 
nagy részét a szélenergia hasznosításának jelentős előretörése indukálta, ahol a 
hálózatra csatlakozás optimalizálása alapkövetelmény a fent tárgyalt mindhárom 
szinten. Ezért is dedikáltam a 3. tézist kifejezetten erre a területre, és ezért 
mutattam be több alkalmazási példát is ezen a területen (4. tézis): 

• Ennek egyik eleme a régóta ismert kétoldalról táplált aszinkrongép alkalmazásá-
nak reneszánsza. Természetesen az alkalmazott teljesítményelektronika átala-
kult, modernebb lett, ami a fentebb elmondottak szerint jelentős hatással van a 
hálózatra csatlakozás optimalizálásának első szintjére. A megalkotott általános 
elméleti leírás megalapozza a vizsgálatokat. Az alkalmazott és továbbfejlesz-
tett modern irányítási elvek optimális hálózatcsatlakozást tesznek lehetővé, 
optimalizálás érhető el a második és a harmadik szinten is. (3. és 4. tézis) 

• Egy másik fontos terület a szolgáltatott energia minőségének és a rendelkezésre 
állás mértékének javítása energiatárolók alkalmazásával. Az általam kutatott terü-
letre ezekből a lendítőkerék illik bele. Számos kedvező tulajdonsága miatt elősze-
retettel alkalmazzák. Hajtása egy 2/4-es hajtás, amiben ugyanazok az elvek 
használhatók a gépközeli irányításokra, mint az egyéb hajtásoknál. A rend-
szerirányítás pedig rendszerszintű optimumot biztosíthat több szempontból 
is. Elsősorban a korlátok és a tartalékok megfelelő kezelésére tettem új ja-
vaslatokat. Rendszerszinten gondolkozva a teljesítményelektronika felépítése, 
topológiája is optimalizálható. (3. tézis) 



 
II. Elvégzett vizsgálatok, kutatási, vizsgálati módszerek 

5 

II. Elvégzett vizsgálatok, kutatási, vizsgálati módszerek 

1. Módszertan, tipikus vizsgálatok 
Hatékony kutatási munkát csakis átgondolt, logikusan felépített kutatási 

folyamat, módszer, rendszerezés alkalmazásával lehet végezni. Kutatásaimban ezek 
egyértelműen beazonosíthatók, minden tézisnél tudok mutatni rájuk tipikus példát: 
1. Kutatási, vizsgálati, fejlesztési és feldolgozási iskolapéldaként a 4. tézis „c” 

pontjához kapcsolódó munkámat emelném ki. Ennek keretében egy ismert 
módszert, a közvetlen teljesítmény szabályozást alkalmaztam indirekt 
áramvektor szabályozáshoz. Vizsgálata során felfedeztem egy új jelenséget: a 
dinamikai viselkedés problémáját. Arra megoldást adtam. Fizikai elveken 
alapulva vizsgálatára új, hatékony mennyiségeket vezettem be, a módszert 
továbbfejlesztettem és általánosítottam. Ebben a folyamatban a 
leglogikusabban és legletisztultabban azonosíthatók be egy tipikus, jól 
felépített tudományos kutatási folyamat (ciklus) elemei, eszközei és 
módszerei: analízis – megoldás – szintézis – előrejelzés – igazolás – 
összehasonlítás – általánosítás. 

2. Szintén tanulságos az a kutatási folyamat, ami az 1. tézis „b” pontjához 
kapcsolódik. Fizikai elveken alapulva vizsgáltam a táplálásban lévő aszimmetria 
és felharmonikusok kompenzálásának lehetőségeit. Az irodalomban nem tárgyalt 
módszereket dolgoztam ki arra az esetre, amikor csak a feszültségvektor 
nagyságát tudjuk változtatni (váltakozóáramú szaggató). A módszerek 
kifejlesztése több lépésben történt, egymásra épülve, fokozatosan javítva 
tulajdonságaikat, kiterjesztve hatásukat és végül kidolgozva a legkedvezőbb 
megoldást. 

3. Egyszerűsített modell alkalmazásával az alapelvek, tendenciák tisztázhatók. 
Ilyen kiindulás után kitűzhető a kutatás további iránya. Ezt alkalmaztam a 
forgótranszformátoros kefenélküli gerjesztő járulékos veszteségeinek 
számításánál (2. tézis). A pontosabb modell megalkotásával és használatával 
ellenőrzés, pontosítás és a közelítések jóságának ellenőrzése valósítható meg 
és a részletek is tisztázhatók. 

4. A 3. tézis módszertani szempontból kiemelendő jellegzetessége a 
rendszerezés, összegzés. Ez nemcsak az ismert módszerek általános leírását 
jelenti, hanem az új elvek, szolgáltatások és lehetőségek összegyűjtését és átfogó 
vizsgálatát is. 

2. Elméleti vizsgálatok 
Az elméleti vizsgálatoknál alkalmazott módszerek, alapelvek és eszközök a 
következők voltak: 
2.1. Matematikai leírás: 

a) A vizsgálatok során Park-vektorokkal és azok komponenseivel dolgoztam.  
b) A villamos gépeket Park-vektoros egyenleteikkel írtam le. 
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c) A számítások, elméleti vizsgálatok során a nagyságok érzékeltetése végett 
normalizált, relatív egységeket használtam. 

d) Ahol lehet, számszerű mennyiségeket definiáltam a jelenség jellemzésére, pl.:  

 2. tézis: 
exi

sexi

P
P

, a kefenélküli gerjesztő kihasználtságának jellemzésére [2-1]. 

 4. tézis: dQm, dPn, súlyozott deriváltak a választott feszültségvektorok 
hatékonyságának vizsgálatára, jellemzésére (4.3), (4.4) [4-1]. 

e) Megfelelő és megengedhető közelítések feltételezésével alkalmaztam az 
áramirányító elméletet változó feszültségű táplálásra 2. tézis, [2-1]. 

2.2. Általánosítások: 
a) Ahol lehetett, általános, több rendszerre is alkalmas leírást fejlesztettem ki a 

módszer/eszköz/jelenség/elmélet leírására, például:  
  4. tézis: A közvetlen szabályozások általánosítása és általános leírása [4-3]. 

b) Ahol lehetett, általánosítottam az elméleti eredményeket és azok 
alkalmazhatóságát: 
 1. tézis: Energiatakarékosság. A teljesítményelektronika típusának 

kiválasztására meghatározott elv általánosítása és kiterjesztése motortípustól 
és teljesítmény tartománytól függetlenül [1-1]. 

 2. tézis: A forgótranszformátoros kefenélküli gerjesztő kihasználtságának 
optimalizálására kidolgozott elvek kiterjesztése minden változó és 
változtatható nagyságú és változó frekvenciájú feszültséggel táplált diódás híd 
esetére [2-1]. 

 4. tézis: A közvetlen teljesítmény szabályozás és a közvetlen nyomaték és 
fluxus szabályozás fizikai analógiája alapján a kidolgozott elvek 
adaptálhatósága [4-3]. 

2.3. Fizikai megközelítések: 
Igyekeztem az elméleti vizsgálatok előtt és az eredmények értékelésénél a vizsgált 
jelenség, folyamat fizikai/mérnöki hátterének megvilágítását is megadni: 

 1. tézis: A kompenzálási módszerek fizikai elvei [1-2];  
 3. tézis: A fluxus lüktetés fizikai oka kétoldalról táplált aszinkrongép esetén 

[3-1];  
 3. tézis: A járulékos szolgáltatások fizikai alapja [3-2];  
 4. tézis: A közvetlen szabályozás általánosítása és vizsgálata fizikai alapokon 

és analógiákon [4-3]. 
4. tézisben gyakorlatilag minden megfogalmazott új tudományos eredmény 

letisztult fizikai megközelítés és megfontolás eredménye. Ez nem véletlen: a 
közvetlen szabályozások alapelvükben magukban hordozzák a fizikai 
megközelítést:  

a) Azt a mennyiséget szabályozzuk közvetlenül, aminek a szabályozása a cél. 
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b) Minél közelebb megyünk a beavatkozással a szabályozandó mennyiséghez, annál 
inkább a fizikai törvények szerint kell beavatkozni (közvetlen ISZM 
szabályozás). 
A 4. tézis új tudományos eredményeiben tetten érhető fizikai elvek és fizikai 

hátterek a következők: 
a) A közvetlen szabályozások általánosítása és általános leírása fizikai elveken és 

analógiákon alapulva tehető meg [4-3]. Ez nagy mértékben áttekinthetővé teszi a 
tradicionális szabályozás kiterjesztését. 

b) Az indirekt áramszabályozás általános leírása egyszerű fizikai összefüggések 
felírásával valósítható meg, áttekinthető és rendszerezett képet kapunk róla [4-3]. 
Segítségével az áramkomponensek szabályozásának csatolása kézben tartható, a 
korlátozás problémája megoldható. 

c) Az alkalmazások és azok specifikus tulajdonságai mind fizikai képre vezethetők 
vissza:  
 Az állandómágneses szinkrongép közvetlen nyomaték szabályozásának 

korlátját a speciális, kiálló pólusú forgórész okozza [4-3]. 
 Kétoldalról táplált aszinkrongép közvetlen nyomaték és fluxus szabályozása 

esetén a Kapcsoló Táblázat szintjeinek számát egyszerű, általánosítható fizikai 
megfontolás (a fluxusvektor kétféle forgásiránya) indokolja [4-3]. 

 A közvetlen teljesítmény szabályozásra való kiterjesztés fizikai analógiák 
alapján tehető meg [4-3]. 

d) A felfedezett új jelenség problémája egyszerű fizikai elvvel magyarázható, 
tárgyalható és oldható meg: 
 Dinamikai viselkedés: a kapcsolt feszültségvektorok hatékonyságát kell 

vizsgálni és javítani [4-1]. Ez nemcsak a vektorválasztásra, hanem az 
egyenfeszültség nagyságának megválasztására is eszközt biztosít. 

2.4. Szemléltetés: 
a) A rendszer viselkedését és leírását vektor-ábrák és vektor-pályák megadásával 

tettem szemléletesebbé megfelelően megválasztott koordinátarendszerben (pl. 
1.3. ábra; 3.2. ábra; 3.6. ábra; 4.4. ábra; 4.5b ábra; 4.6. ábra; 4.7b ábra). 

b) Szemléletes mennyiségeket és ábrákat hoztam létre a viselkedés és a 
tulajdonságok minél jobb leírására. Ez a tézisfüzet elsősorban ilyen jellegű, 
reprezentatív ábrákat tartalmaz. 

c) Szemléletes és érzékletes folyamatokat vizsgáltam, például: 
 1. tézis: Szándékosan erősen torzított feszültség kompenzálása (1.3. ábra)  

[1-1];  
 3. tézis: Tirisztoros egyenirányító híd hálózat szennyezésének kompenzálása 

(3.6. ábra) [3-2];  
 3. tézis: Teljesítménylüktetés kompenzálása (3.9. ábra) [3-3];  
 4. tézis: Nagy dinamikai igényű kompenzálási feladatok vizsgálata (4.7. ábra) 

[4-1]. 
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2.5. Alternatíva keresés, optimalizálás: 
Áttekintettem a szóbajöhető megvalósítási lehetőségeket és azok problémáit, 
összehasonlítását: 

 1. tézis: Többféle kompenzálási módszert fejlesztettem ki és vizsgáltam [1-1]. 
 1. tézis: A különböző teljesítményelektronikai kapcsolásokat összehasonlítot-

tam az energiatakarékosság szempontjából [1-1]. 
 3. tézis: Megvizsgáltam a járulékos szolgáltatások lehetséges szabályozási 

módszereit [3-2]. 
 3. tézis: Összehasonlítottam a lendítőkerekes hajtások teljesítményelektronikai 

kapcsolásainak különböző típusait [3-3]. 
2.6. Egyszerűsítések: 

a) A számítások és levezetések egyszerűsítése céljából minden esetben alapvető, 
szokásos és elfogadható közelítéseket alkalmaztam. 

b) Vizsgálataimban a félvezetőket ideális kapcsolónak tételeztem fel. 
c) Ahol elegendő volt, ideális szinuszos mennyiségeket tételeztem fel a jobb 

átláthatóság érdekében: 
 2. tézis: Az IGBT-s szaggató helyettesítése ideális szinuszos táplálással [2-1], 

[2-2]; 
 3. tézis: A kétoldalról táplált aszinkrongép vizsgálata alapharmonikus 

mennyiségekkel [3-1];  
 3. tézis: A lendítőkerekes hajtás vizsgálata szinuszos teljesítmény lengés 

feltételezésével és ideális szinuszos feszültségforrással modellezett 
áramirányítókkal [3-3]. 

d) Mindig megadtam a kifejlesztett elmélet alkalmazhatósági korlátait, amelyek 
elsősorban az alkalmazott közelítések és feltételezések eredményeként adódtak 
ki. 

3. Szimulációs vizsgálatok 
A szimulációs vizsgálatok eszköze a MATLAB programcsomag volt. A megva-

lósítandó feladattól függően vagy parancsmódban (m file), vagy Simulink grafikus 
módban történt a modellezés. Minden esetben negyedrendű változó lépésközű Runge-
Kutta módszert alkalmaztam a rendszert leíró nemlineáris differenciál egyenletrend-
szer numerikus megoldására. A vizsgált rendszert folytonosként modelleztem. A 
struktúra és vezetési állapot váltások pontos megtalálására iterációt alkalmaztam. 

• Az állandósult állapot vizsgálatára parancsmódban gyorsított iterációs módszert 
implementáltam (2. tézis). Ez a módszer kihasználja a vezetési állapotok kvázi 
ismétlődését (periodikusságát), csökkentve ezáltal a vizsgálandó és 
modellezendő vezetési struktúrákat. Megoldottam a különböző 
koordinátarendszerekben egyszerűen felírható egyenletek és feltételek illesztését 
a megfelelő koordináta transzformációk alkalmazásával. 

• Tranziensek vizsgálatára a Simulink fejlesztési környezetét alkalmaztam. A 
rendszer minden elemére saját fejlesztésű blokkokat használtam. 
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4. Kísérleti berendezéseken végzett mérések 
Az elmélet igazolására méréseket végeztem az 1. tézishez és a 4. tézishez 

kapcsolódóan. 
Kifejlesztettem és megvalósítottam egy DSP irányítású IGBT-s ISZM 

váltakozóáramú szaggatót (1. ábra). Több új tudományos eredmény is a fejlesztési 
folyamat során lépésről lépésre felmerülő elméleti probléma megoldásának 
eredménye. A berendezésre többféle szabályozási struktúra programját is 
kifejlesztettem. Ezt használtam az 1. tézis elméleti eredményeinek igazolására. 

 
1. ábra. DSP irányítású IGBT-s váltakozóáramú szaggató. 

A vizsgált hálózat torzulásokat (aszimmetriát) mesterséges úton állítottam elő. 
Ezt a szokásosnál nagyobb mértékűre választottam a hatékonyság kihangsúlyozása és 
a könnyebb kiértékelhetőség érdekében (1.3. ábra). 

Az IGBT-s szaggató és a feszültség inverter energiatakarékosság szempontjából 
való összehasonlításánál egy AEG gyártmányú Microverter D típusú feszültség 
invertert használtam.  

Az összefoglalóban közölt mérési ábrák, eredmények elkészítésére Park-vektor 
képzőt, többcsatornás nagy felbontású és sebességű adatgyűjtőt és többcsatornás 
digitális oszcilloszkópot használtam. 

A közvetlen szabályozások vizsgálatára az ABB gyártmányú ACS600 típusú 
hajtást használtam. Ez a hajtás az első ilyen sorozat gyártmányú berendezés volt 
Európában. Ebben is az általam javasolt stratégiákat alkalmazták az indítási áram 
korlátozására. 

A mért értékek utófeldolgozására saját fejlesztésű programokat alkalmaztam. 
Ezekben néhol fel kellett használni a szimuláció során kapott eredményeket is. 
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III. Új tudományos eredmények 

1. ISZM váltakozóáramú szaggató (1. tézis) 
Rövid kifejtés: 

Kidolgoztam az IGBT-s háromfázisú váltakozóáramú ISZM szaggató új ve-
zérlési elveit, feltártam alkalmazásának új lehetőségeit. a) Vezérlés: Új, a teljes 
tartományban működő vezérlési elvet dolgoztam ki és valósítottam meg a kap-
csolóelemek vezérlésére, kiegészítve a túláramvédelem/kikapcsolás problémájá-
nak megoldásával. b) Kompenzálás: Több módszert dolgoztam ki és valósítottam 
meg a hálózati feszültségben lévő aszimmetria és felharmonikusok kompenzálá-
sára. A módszerek fokozatos javításával kidolgoztam a legkedvezőbb megoldást. 
c) Energiatakarékosság: Kidolgoztam az aszinkronmotoros hajtások feszültség 
szabályozással elérhető energiatakarékos működésére használható teljesítmény-
elektronikai kapcsolások kiválasztásának elvi alapjait.  
Részletes kifejtés: 

Kidolgoztam az IGBT-s váltakozóáramú ISZM szaggató (1.1. ábra) új vezérlési 
elveit, feltártam alkalmazásának új lehetőségeit, amelyhez a következő módszereket, 
eszközöket és elveket dolgoztam ki és azokkal a következő új eredményekre jutottam: 

 
 
 

1.1. ábra. IGBT-s ISZM szaggató. 

1.2. ábra. A kapcsolók vezérlésének 
folyamatábrája (X: mindegy; 1: pozitív, 

aktív; 0: negatív, inaktív). 
1a. Vezérlés [1-1]:  

Új, a teljes tartományban működő, a motoráramok előjelét figyelembe vevő, az 
összes követelményt teljesítő vezérlési elvet dolgoztam ki és valósítottam meg az 
IGBT-s ISZM vezérlésű váltakozóáramú szaggató kapcsolóelemeinek 
vezérlésére. A teljesített követelmények a következők: 
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− Nem szabad a táplálás fázisait rövidre zárni. 
− Az induktív fogyasztó (motor) áramát nem szabad megszakítani. 
A követelményeknek megfelelő vezérléshez feltétlenül szükség van a 
fázisáramok érzékelésére, ez jelenti a vezérlés újdonságát. Az általam javasolt és 
megvalósított módszer a fogyasztó (motor) vezérelt fázisaiban folyó áramok (Im1, 
Im2) előjelének pontos és gyors érzékelésén alapul, lehetővé téve a szaggatós 
üzemet és így az áram nulla átmenetét mindkét áramirányban és bármely 
kapcsoló vezetése esetén. 
A kidolgozott és javasolt vezérlési módszer szemléltetésére leginkább a vezérlést 
megvalósító szinkron sorrendi hálózat folyamatábrája alkalmas (1.2. ábra). A 
vezérlés a négy bemenetnek (Im1 és Im2 előjele, Uc, ENABLE) megfelelően 
történik. A vezérlés lépései megfelelő időzítéssel a következők: 

− Ahhoz, hogy a fogyasztó árama bármikor, a kapcsolási perióduson belül is 
előjelet válthasson, a kapcsoló bekapcsolt állapotánál mindkét tranzisztort be 
kell kapcsolni. 

− Átkapcsoláskor a kikapcsolandó kapcsoló aktuális áramirányhoz felesleges 
tranzisztora kikapcsolható. 

− Utána a bekapcsolandó kapcsoló aktuális áramirányt vivő tranzisztorát kell 
bekapcsolni. 

− Ezután a kikapcsolandó kapcsoló vezető tranzisztora is kikapcsolható (az 
előzőleg bekapcsolt tranzisztor átveszi az áramát). 

− Utolsó lépésként a bekapcsolandó kapcsoló ellenkező irányban vezető 
tranzisztorát is be kell kapcsolni. 

A vezérlés kiegészítéseként megoldást adtam a szaggató túláramvédelme és 
kikapcsolása során fellépő nagy áramok problémájára. A probléma akkor van, 
ha a fogyasztó egy aszinkronmotor és a túláram oka sokáig fennáll. Ilyenkor a 
rendszer hosszú ideig az 1.2. ábra alsó körében meghatározott állapotban marad, 
ami a párhuzamos kapcsolók bekapcsolását jelenti. Azok rövidre zárnak egy 
forgó felmágnesezett villamos gépet. Ilyenkor szintén túláram léphet fel, hiszen a 
motorban tárolt mágneses energia egy része a kis értékű állórész ellenálláson 
emésztődik fel. A motor nem maradhat hosszú ideig rövidrezárt állapotban. 
Ugyanakkor az induktív motoráram nem szakítható meg, az nagy túlfeszültséget 
okozna. Ez adta az ötletet, hogy a motor kapcsaira kötött, feszültségre és 
energiára megfelelően méretezett túlfeszültség levezetőt használjak ennek 
megakadályozására és a mágneses energia egy részének hővé alakítására. A 
megoldások működését a megvalósított berendezésen mérésekkel bizonyítottam.  

1b. Az aszimmetria és a felharmonikusok kompenzálása [1-2]: 
Több módszert dolgoztam ki és valósítottam meg a hálózati feszültségben lévő 
aszimmetria és felharmonikusok kompenzálására. Kimutattam, hogy az IGBT-s 
váltakozóáramú szaggató erre a célra is sokkal jobban használható, mint a 
hagyományos tirisztoros változat (felharmonikus szűrésre csak ez használható). 
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A módszerek kifejlesztése több lépésben történt, egymásra épülve, fokozatosan 
javítva tulajdonságaikat (1.2. táblázat), kiterjesztve hatásukat és végül kidolgozva 
a legkedvezőbb megoldást: 
Ez a módszer az összes felharmonikusra hatással van és figyelembe veszi, hogy a 
felharmonikusok miatt nem állandó w sebességgel (1.1) forgó feszültségvektor 
nagyságát befolyásolva nem az állandó amplitúdóra való szabályozás (1.3a ábra) 
adja az optimális megoldást.  

 [ ]tw)1(cos
U
U)1(

w
ww

1
11

1 −ν−ν≈
− ν , (1.1) 

A felharmonikusok (UΣν) kompenzáláshoz és AU1 alapharmonikus előállításához 
szükséges amplitúdó alapjel a következő: 

 Uref(t)=A[U1−UΣν (t)] (1.2) 

Kimutattam, hogy a ν rendszámú kompenzált felharmonikusokból (ide értve az 
aszimmetria esetén megjelenő negatív sorrendű összetevőt is ν=-1-es 
rendszámmal) főként -ν+2 rendszámú felharmonikus lesz (1.1. és 1.2. táblázat).  
A kompenzálási elvek működését a megvalósított berendezésen mérésekkel 
bizonyítottam, ezekből itt a legjobb módszer ábráját (1.3b ábra) és mért értékeit 
(1.1. táblázat) közlöm.  

1.1. táblázat. A kompenzálás hatása mennyiségileg (2. és 3. sor, legjobb módszer). 
(1. sor: a táplálás; 2. sor: 3kHz kapcsolási frekvencia; 3. sor: 6kHz kapcsolási frekvencia) 

% U1 U-1 U3 U-5 U7 U-11 U13 
1 100 17,8 0,09 2,81 1,29 0,2 0,1 
2 50 1,73 17,85 1,31 3,02 0,04 0,25
3 50 0,8 17,91 1,25 3,04 0,06 0,24

 
1.2. táblázat. A kompenzálási módszerek összehasonlítása. 

Módszer: Állandó amplitúdó Sebesség alapján Módosított Legjobb 
Kompenzált 
harmonikusok: 

mind, de nem 
tökéletesen 

csak egy 
ν→ −ν+2 

több 
ν→ −ν+2 

mind 
ν→ −ν+2 

Bemenő adat: 
Amplitúdó 

u  
Összetevők 

ux ,uy 
Amplitúdó 

u  
Amplitúdók 

u és U1 

Megvalósítás: egyszerű bonyolult 
számítások egyszerű egyszerű 

Zaj érzékenység: nem érzékeny érzékeny 
(deriválás) nem érzékeny nem érzékeny 

Pontosság: x pontos több közelítés 
kevésbé pontos 

több közelítés 
kevésbé pontos 

Holtidő: egy mintavétel egy mintavétel 

több, pl.: 90° 
Csak állandósult 

állapotban , vagy a 
késéshez képest 
lassú változás 

esetén használható 

egy mintavétel 
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a) Állandó amplitúdóra szabályozás. 
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b) A legjobb megoldás. 

1.3. ábra. A kompenzált feszültségek. 
 

 
 
 
 

 
1.4. ábra. A motor felharmonikus veszteségeinek 

összehasonlítása a kétféle táplálásra. 

1c. Összehasonlítás energiatakarékosság szempontjából [1-1]: 
Kidolgoztam az aszinkronmotoros hajtások feszültség szabályozással elérhető 
energiatakarékos működésére használható teljesítményelektronikai kapcsolások 
kiválasztásának elvi alapjait, amelyek megadják azok célszerű alkalmazási 
területeit:  
A szabályozott aszinkronmotoros hajtások nagy része feszültség inverter 
kapcsolású impulzusszélesség modulációs vezérlésű frekvenciaváltóról táplált. 
De nincs mindig feltétlenül szükség a táplálás frekvenciájának változtatására. 
Ekkor jöhet szóba a váltakozóáramú szaggató alkalmazása a tápláló feszültség 
változtatására. Ezt főként lágyindításra használják, de alkalmas energiatakarékos 
szabályozás megvalósítására is. 
A vizsgált kapcsolások az ISZM feszültség inverter és az ISZM váltakozóáramú 
szaggató voltak. A választás alapja az elérhető energiamegtakarítás 
optimalizálása. Kiadódott, hogy a közel állandó sebességű, ritkán induló hajtások 
energiatakarékos szabályozására nagyobb kivezérléseken (adott nyomaték határ 
felett) a szaggatós megoldás egyértelműen kedvezőbb, mint az inverteres táplálás 
(1.4. ábra).  
A vizsgálatok során a komplex rendszert (a motor és a teljesítményelektronika) 
vettem figyelembe. Kitértem a paraméterérzékenységre is, ez alapján a kapott 
eredményekkel kiterjesztettem és általánosítottam az elv alkalmazhatóságát 
motor típustól és teljesítmény tartománytól függetlenül.  

SZAGGATÓ 
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Az elvek alátámasztására méréseket végeztem, amelyek igazolták a 
számításokból kiadódó tendenciákat és elveket.  

2. Kefenélküli gerjesztő (2. tézis) 
Rövid kifejtés: 

Kidolgoztam a forgótranszformátoros kefenélküli gerjesztő táplálásának 
optimalizálási lehetőségeit. a) Járulékos veszteségek: Egyszerűsített modell 
megalkotásával kiszámoltam a tirisztoros szaggatós táplálás járulékos 
veszteségeit. Azt egy kidolgozott pontos számítási modell és módszer segítségével 
ellenőriztem és pontosítottam. Összehasonlítottam az IGBT-s változattal, ami 
alapján az IGBT-s javasolt. Tisztáztam az áram felharmonikusok 
szuperpozíciójának hatását. b) Optimalizálás: Kidolgoztam az ISZM vezérlésű 
IGBT-s szaggatóról táplált kefenélküli gerjesztő optimalizálását a gerjesztő-gép 
kihasználtsága szempontjából. A kifejlesztett vizsgálati módszerek 
alkalmazásával a gerjesztő-gép optimális kihasználását biztosító illesztési szabályt 
dolgoztam ki a gerjesztő-gép és a szinkrongép gerjesztő-körének paramétereire. 
Hatékony mérőszámokat vezettem be a munkapontok minősítésére. Az 
eredményeket egyéb hasonló rendszerekre is általánosítottam. Meghatároztam a 
gerjesztő-rendszer eredő hatásfokát befolyásoló tényezőket. 
Részletes kifejtés: 

Kidolgoztam a forgótranszformátoros kefenélküli gerjesztő (2.1. ábra) 
táplálásának optimalizálási lehetőségeit, amelyhez a következő modelleket, eszközöket 
és elveket dolgoztam ki, és azokkal a következő új eredményekre jutottam: 
2a. Járulékos veszteségek [2-2]: 

A vizsgálatok csak a gerjesztőgép veszteségeire vonatkoznak. 
Az ISZM vezérlésű IGBT-s váltakozó áramú szaggatós táplálás a veszteségek 
szempontjából jó közelítésként szinuszos táplálásnak tekinthető. Ilyenkor csak a 
diódás híd okozta járulékos veszteségeket kell figyelembe venni. Ehhez 
alkalmaztam a klasszikus áramirányító elméletet. A diódás híd normál üzemben 
csak az I. és II. munkatartományban üzemel.  
Egyszerűsített modellt alkottam a tirisztoros szaggatós táplálás járulékos 
veszteségeinek számítására. Kisebb gyújtáskésleltetési szögek esetén 
háromfázisú és kétfázisú vezetési állapotok (3Ph-2Ph) váltakoznak, míg nagyobb 
gyújtáskésleltetési szögeken kétfázisú vezetések és árammentes állapotok  
(2Ph-0) követik egymást. 
A tirisztoros szaggató jelentős feszültség és áram felharmonikusokat okoz. Áram 
felharmonikusok és többlet tekercsveszteségek szempontjából közelítésként 
szuperponálhatjuk a két áramirányító (tirisztoros szaggató és a diódás híd) 
hatását. A szuperpozíció abból a szempontból indokolható, hogy a két 
áramirányító felharmonikusai eltérő frekvenciájúak. A felharmonikusok 
szuperpozícióját bonyolítja és pontosságát csökkenti az a tény, hogy a forgórész 
kétfázisú vezetési ideje alatt az állórész áram felharmonikusok nem záródhatnak 
a forgórész és a gerjesztő-körön keresztül, az ottani áramgenerátoros táplálás 
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miatt. Ezért közelítő számítási módszert dolgoztam ki, amely fedési szögtől 
függő L’(δ) tranziens induktivitást alkalmaz. A tendenciák tisztázása érdekében 
csak az egyszerűbb I. munkatartomány és a 3Ph-2Ph vezetési állapotokat 
vizsgáltam (2.2. ábra). 
Kiadódott a várt eredmény, hogy a tirisztoros szaggatós táplálás járulékos 
vesztesége nagyobb az IGBT-s szaggatós táplálásénál, a mérték tisztázása az új 
eredmény. Az IGBT-s változat alkalmazása javasolt. 

 

 

 

 

 
2.1. ábra. Forgódiódás 
forgótranszformátor. 
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2.2. ábra. A járulékos veszteségek a névleges veszteségre 
viszonyítva. 

Pontos számítási módszert dolgoztam ki tirisztoros szaggatós táplálás 
működésének számítására diszkrét, periodikus megoldást adó fordulatszámokon. 
Megfelelő modell és módszer megalkotásával kiszámolom az áramok 
időfüggvényeit és azokból a járulékos veszteségeket. A számítási eredményekből 
a járulékos veszteségek pontosabb értéke kapható, a közelítő számítás 
eredményei és közelítésének jósága ellenőrizhetők és pontosíthatók. 
A pontos számítás eredményeit összehasonlítva a közelítő számítás 
eredményeivel, tisztáztam az áram felharmonikusok szuperpozíciójának hatását: 
Mivel a járulékos veszteségek szempontjából az azonos frekvenciájú 
felharmonikusokat vektorosan kell szuperponálni, azok erősíthetik és 
gyengíthetik is egymást.  

2b. Optimalizálás a kihasználtság szempontjából [2-1]: 
Kidolgoztam az ISZM vezérlésű IGBT-s szaggatóról táplált kefenélküli gerjesztő 
optimalizálását a gerjesztő-gép kihasználtsága szempontjából. 
A gerjesztő-gép közel szinuszos ISZM szaggatós táplálása miatt elegendő a 
diódás híd (DB) működését vizsgálni. A klasszikus és ismert áramirányító 
elmélethez képest az eltérést a szliptől való függés megjelenése okozza. Ez sem 
újdonság, hiszen ezt az okozza, hogy az áramirányító a gerjesztő-gép 
(aszinkrongép) forgórészére kapcsolódik. Ilyen konfiguráció van az 

tirisztoros szaggató 
diódás híd 
eredő 
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áramirányítós kaszkád hajtásokban is. Az újdonság az, hogy az egyenkör most 
egy szinkrongép gerjesztő-köréhez kapcsolódik. 
A szlip változása gyakorlatilag a diódás híd tápláló feszültségének és 
frekvenciájának változását eredményezi. A kidolgozott elvek általánosíthatók 
minden olyan esetre, amikor egy áramgenerátoros egyenkörű diódás híd változó 
és változtatható nagyságú és változó frekvenciájú feszültséggel van táplálva. 
A vizsgálataimban a gerjesztőgép kihasználtsága alapján optimalizáltam. A 
gerjesztő-gépet akkor használjuk ki a legjobban, ha a Pex teljesítmény (2.1) egy 
szlipen megegyezik a gerjesztőből ideálisan kivehető legnagyobb 
teljesítménnyel. 

 )2sin(sinSP3IUP exoexexex δ+αδ
π

== ;          
r1

2
ro

exo L
U

4
3P

′ω
= . (2.1) 

A vizsgálatokat kiterjesztettem a diódás híd összes (I., II., III.) 
munkatartományára. 
A kifejlesztett vizsgálati módszerek alkalmazásával a gerjesztő-gép optimális 
kihasználását biztosító illesztési szabályt dolgoztam ki a gerjesztő-gép és a 
szinkrongép gerjesztő-körének paramétereire, adott szlip esetén:  

 r1iex L33SR ′ω
π

= . (2.2) 

Kimutattam, hogy optimum csak egy Si szlipre lehetséges (2.3. ábra).  
Hatékony mérőszámokat vezettem be a munkapontok minősítésére (2.4. ábra), ha 
eltérünk az optimális szliptől.  
Módszert dolgoztam ki adott szlip-tartományra átlagosan optimális Si érték 
választására:  

 minmax1i SSS = . (2.3) 

2.3. ábra. A kihasználás nem optimális Si-től különböző 
szlipek esetén. 

2.4. ábra. A vizsgált mennyiségek Si/S 
függvényében. 
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Meghatároztam a gerjesztő-rendszer eredő hatásfokát befolyásoló tényezőket. 
Kiadódott, hogy a nagyobb szlip adja a nagyobb eredő hatásfokot. Ennek oka az, 
hogy nagyobb szlipnél a gerjesztési teljesítmény nagyobb része származik a 
lényegesen nagyobb teljesítményű és tipikusan sokkal jobb hatásfokú 
szinkrongépből (a tengelyen keresztül).  

3. Áramvektor szabályozások (3. tézis) 
Rövid kifejtés: 

Új elveket és eszközöket dolgoztam ki a megújuló energiaforrások villamos 
hajtásainak optimális áramvektor szabályozásaival és alkalmazásaival kapcsolat-
ban és azokkal számos új eredményre jutottam. a) Kétoldalról táplált 
aszinkrongép: Megalkottam az kétoldalról táplált aszinkrongép áramvektor 
szabályozásának általános elméleti leírását. Kidolgoztam a mezőorintált 
áramvektor szabályozások megvalósítási lehetőségeit kétoldalról táplált 
aszinkron szélgenerátornál. Meghatároztam a kétoldalról táplálás esetén 
jelentkező állórész fluxus lüktetés okát és megoldást adtam kompenzálására. 
b) Járulékos szolgáltatások: Kidolgoztam az áramvektor szabályozott hálózati 
áramirányítókkal megvalósítható, a hálózati csatlakozást támogató járulékos 
szolgáltatások (hálózati felharmonikusok szűrése, aszimmetrikus terhelés 
kompenzálása, meddő teljesítmény kompenzálása) elvi alapjait és megvalósítási 
lehetőségeit. Kimutattam, hogy ezeket a feladatokat akár a megújuló ener-
giaforrás hiánya (pl. szélcsend) esetén is képesek ellátni. c) Lendítőkerék: Kidol-
goztam az elektromechanikus lendítőkerekes energiatároló rendszert leíró elmé-
leti összefüggéseket. Meghatároztam a minél egyszerűbben felépíthető erősáramú 
kör kialakítását, a lendítőkerekes hajtások szabályozásának alapjait, működési 
tartományát, annak korlátait, a korlátok elérésére és a kompenzációs tartalékra 
ható tényezőket.  
Részletes kifejtés: 

Új elveket és eszközöket dolgoztam ki a megújuló energiaforrások villamos 
hajtásainak optimális áramvektor szabályozásaival és alkalmazásaival kapcsolatban és 
azokkal a következő új eredményekre jutottam: 
3a. Kétoldalról táplált aszinkrongép [3-1]: 

Kétoldalról táplált generátorként a nagy teljesítményű változtatható 
fordulatszámú szélerőművekben elsősorban háromfázisú csúszógyűrűs 
aszinkrongépeket alkalmaznak (3.1. ábra). A szögsebesség változtatás szokásos 
tartománya ±33% a szinkron szögsebességre vonatkoztatva. Ez a −1/3≤S≤1/3 
szliptartománynak megfelelően kb. (1/3)Pnévl típusteljesítményű forgórészköri 
frekvenciaváltót igényel, ami komoly előnyt jelent az egyoldalú tápláláshoz 
képest. Az üzemi fordulatszám tartományon belül motoros hajtás és generátoros 
fékezés egyaránt lehetséges, mivel a CM és CL áramirányítók kétirányú 
teljesítményáramlásra képesek. 
Megalkottam a kétoldalról táplált aszinkrongép áramvektor szabályozásának 
általános elméleti leírását. Származtattam az alapharmonikus állórész áram és 
forgórész fluxus kördiagramját (3.2. ábra): 
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3.1. ábra. A kétoldalról táplált aszinkron 
szélgenerátor blokkvázlata. 
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3.2. ábra. Az állórész alapharmonikus áramának és 
forgórész fluxusának pályája. 

 1rj
1rm1r1m1 eIL/III ϑ−Ψ=−= . (3.1a) 

 1rj
1rr1rr11r eILIL ϑ′+Ψ=′+Ψ=Ψ . (3.1b) 

Kimutattam, hogy a névleges nyomaték kifejtése a rotor áramvektor 
szabályozásával különböző szempontok szerint optimalizált munkapontokban 
lehetséges (3.3. ábra). 

d

jq

M4’

G3’G2’G1’

M3’M2’M1’

0

I1

I1

Ir1
Ψ1=Ψ

U1=jUl

Im1

ϕ1

M1=Mn

M1= M− n

Ir1 I1qn

I1qn

G4’  
3.3. ábra. A névleges nyomaték kifejtése 
különböző optimalizált munkapontokban. 

 
3.4 ábra. Az állórész fluxus amplitúdójának 

lüktetése és a javasolt megoldás hatása. 
a) K=0; b) K=100 T=20; c) K=100 T=5. 

Kidolgoztam, hogy a mezőorintált áramvektor szabályozások hogyan 
valósíthatók meg a kétoldalról táplált aszinkron szélgenerátornál [3-1].  
Meghatároztam a kétoldalról táplálás esetén jelentkező állórész fluxus lüktetés 
okát és megoldást adtam kompenzálására [3-1], [4-3]: 
Kétoldalról táplált aszinkrongép esetén az állórész fluxus amplitúdójának nem 
csillapodó, sőt erősödő lengése mutatkozik (3.4a ábra). A jelenség fizikai oka az, 
hogy a kétoldalról táplálás kétoldali kényszert jelent: 1) Az állórészen az állandó 
hálózati feszültség jelent egy kényszert (ami közelítőleg fluxus kényszer is).  
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2) A forgórészen a gyors áram szabályozások áramkényszert jelentenek (az 
állórész fluxust befolyásoló fluxus képző áram komponensre is).  
Az általam javasolt a vizsgált lengéseket kiküszöbölő módszerek a jelenség 
fizikai okának megértésén alapulnak. A fluxusra ható áramkényszer bizonyos 
mértékig csökkenthető vagy az áram szabályozás lassításával, vagy a 
fluxusképző áram alapjelén keresztüli kompenzációval: 

 irdref=ψ/Lm−idref−sψK/(1+sT) (3.2) 

K és T értéke optimalizálható (3.4. ábra). 
3b. Járulékos szolgáltatások [3-2]: 

Kidolgoztam az áramvektor szabályozott hálózati áramirányítókkal 
megvalósítható, a hálózati csatlakozást támogató járulékos szolgáltatások elvi 
alapjait és megvalósítási lehetőségeit.  
Ezek a következők: hálózati felharmonikusok szűrése, aszimmetrikus terhelés 
kompenzálása, meddő teljesítmény kompenzálása. Az elv az áramforrás típusú 
felharmonikus forrás párhuzamos aktív szűrésén alapul, és többféle áramvektor 
szabályozással is megvalósítható (pl. 3.5. ábra). Az elvet alkalmaztam megújuló 
energiaforrások átalakítójának hálózati áramirányítójára. 
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3.5. ábra. Áramvektor szabályozás fázisáramokkal. 

Mindhárom járulékos szolgáltatással javítható a szolgáltatott energia minősége. 
Kimutattam, hogy mivel ezekhez a feladatokhoz legfeljebb csak lüktető, de nulla 
középértékű hatásos teljesítményre van szükség, ezeket akár a megújuló 
energiaforrás hiánya (pl. szélcsend) esetén is képesek ellátni. 
Egységes tárgyalásmódot vezettem be a felharmonikusok és az aszimmetria 
tárgyalására.  
Mennyiségileg származtattam a lüktető hatásos teljesítmény hatását az egyenköri 
feszültségre, amely jól használható a rendszer paramétereinek tervezésekor: 
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a) A hálózati áram Park-vektora  x−y 

koordinátarendszerben. 
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b) A hálózati áram Park-vektora p−q 

koordinátarendszerben. 

3.6. ábra. Felharmonikus és meddő teljesítmény kompenzálása. 

A kidolgozott elveket gyakorlati esetek vizsgálatára alkalmaztam, igazolva azok 
helyességét (pl. felharmonikus és meddő teljesítmény kompenzálása, 3.6. ábra). 
Az elvek bemutatásával publikációimban igyekszem felhívni a gyártók figyelmét 
a lehetőségekre, amivel a sztochasztikusan rendelkezésre álló megújuló 
energiaforrás áramirányítójának kihasználtsága (hasznossága) növelhető és ezzel 
a rendszer megtérülési ideje csökkenthető. 

3c. Lendítőkerék [3-3]: 
Kidolgoztam az elektromechanikus lendítőkerekes energiatároló rendszert leíró 
elméleti összefüggéseket. Segítségükkel egyértelműen definiálható, méretezhető 
adott alkalmazáshoz illeszthetően a rendszer működési tartománya több síkon is 
(3.7. ábra).  
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3.7a ábra. A lendítőkerekes energiatároló 

működési határai k függvényében. 
3.7b ábra. A teljesítmény lüktetés amplitúdó (Pm) 

és frekvencia (ωp) korlátai k függvényében. 
(Ha a tárolható EFWmax energia k-ad részét akarjuk hasznosítani) 

Meghatároztam a minél egyszerűbben felépíthető erősáramú kör kialakítását 
(3.8. ábra).  
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3.8. ábra. Állandómágneses szélgenerátor egyenkörre csatlakozó lendítőkerekes energiatárolóval. 

Kidolgoztam a lendítőkerekes hajtások optimális vektor szabályozásának 
alapjait. Kimutattam, hogy az áramvektor szabályozások minden formája ebben 
az esetben is alkalmazható.  
Meghatároztam a lendítőkerekes energiatároló hajtásának működési tartományát, 
annak korlátait. Kimutattam, hogy a kikompenzálandó periodikus teljesítmény 
lengés fázisa a kompenzálás kezdeti pillanatában jelentős hatással van a korlátok 
elérésére (3.9. ábra) és meghatározza a kialakuló szögsebesség középértéket és 
azzal a kompenzálási tartalékot.  
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b) Folyamat az ωFW-mFW síkon. 

3.9. ábra. Az összes korlát elérése. 
 

Kimutattam, hogy a fordulatszám korlátból kijőve kis teljesítmény lengés esetén 
a hajtás képes a korlátok elérése nélkül működni, de a kompenzálási tartalék nem 
lesz szimmetrikus.  
Annak szimmetrikussá tételére az állandó hálózati teljesítményre szabályozást 
átmenetileg fel kell adni. A pontos teljesítmény szabályozás céljából megoldást 
adtam a hajtó villamos gép veszteségei okozta pontatlanság kompenzálására. 
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4. Közvetlen szabályozások (4. tézis) 
Rövid kifejtés: 

A közvetlen szabályozások alapelvükben magukban hordozzák a fizikai 
megközelítést. Fizikai alapelvekből kiindulva új elveket és eszközöket dolgoztam 
ki a feszültség inverteres váltakozóáramú hajtások közvetlen szabályozásaival 
kapcsolatban és azokkal számos új eredményre jutottam. a) Általánosítás: Fizikai 
analógiákon alapulva megalkottam a közvetlen szabályozások általánosítását és 
általános leírását. Egyszerű fizikai összefüggésekkel kimutattam, hogy a közvet-
len szabályozások alkalmazhatók mindenhol, ahol áramvektor szabályozásra van 
szükség. b) Alkalmazások, specifikus tulajdonságok: Kimutattam, hogy az áram 
közvetett szabályozása miatt kalickás aszinkrongépnél meg kell oldani az áram-
korlátozást indulás során. Kimutattam, hogy az állandómágneses szinkrongép 
közvetlen nyomaték szabályozásának korlátja van az állórész fluxus nagyságának 
függvényében. Fizikai analógiák alapján alkalmaztam és implementáltam a köz-
vetlen szabályozásokat: új gépekre, új átalakítóra, új mennyiségekre és egy teljes 
rendszerre. c) Dinamika: Újonnan felfedezett jelenségként megvizsgáltam a sza-
bályozások dinamikai viselkedésének problémáját. A viselkedés fizikai háttere 
alapján ehhez hatékony mennyiségi mérőszámokat vezettem be, amelyek az 
optimalizáláshoz is használhatók.  
Részletes kifejtés: 

A közvetlen szabályozások alapelvükben magukban hordozzák a fizikai 
megközelítést. Ebben a tézisben gyakorlatilag minden új tudományos eredmény 
letisztult fizikai megközelítés és megfontolás eredménye. Fizikai alapelvekből 
kiindulva új elveket és eszközöket dolgoztam ki a feszültség inverteres 
váltakozóáramú hajtások közvetlen szabályozásaival kapcsolatban és azokkal a 
következő új eredményekre jutottam: 
4a. Általánosítás [4-3]: 

Fizikai analógiákon alapulva megalkottam a Kapcsoló Táblázaton alapuló 
közvetlen szabályozások (4.3. ábra) általánosítását és általános leírását. A 
kiindulás a kalickás forgórészű aszinkron gép közvetlen nyomaték és fluxus 
szabályozása volt. Az általánosítás nagy mértékben áttekinthetővé teszi a 
tradicionális szabályozás kiterjesztését: az eredeti elv kiterjeszthető további 
gépekre, mennyiségekre, átalakítókra és rendszerekre. 
Általánosan a nyomaték-szerű mennyiséget cI-gyel, a fluxus-szerű mennyiséget 
pedig cII-vel jelöljük. Mindig két fluxust különböztethetünk meg: az egyiket 
szabályozzuk a közvetlen szabályozással, ezt ψ -vel jelöljük. A másik 
kényszerítve van, vagy a kényszerített feszültség által (hálózat), vagy a 
rövidrezárt forgórészkör által (kalickás aszinkrongép), vagy a gerjesztés által 
(szinkrongép). Ezt *ψ -gal jelöljük. Ennek szögsebessége ω* (állandósult 
állapotban ω*=áll.) (4.1. ábra). 

A cI gyorsan szabályozható a fluxusok közti δ szöggel. A cII-t pedig a 
szabályozott fluxus nagyságával (ψ) tudjuk szabályozni. A beavatkozó jelek (δ, 
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ψ) hatása a szabályozott mennyiségekre (cI, cII) minden munkapontban 
ugyanolyan jellegű kell, hogy legyen. 
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4.1. ábra. A feszültség és fluxusvektorok, valamint a 

szabályozott fluxus szektorai. (6 szektor) 
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4.2. ábra. Az i-edik fluxus szektor 

vizsgálata. 

A megkívánt fluxusvektor módosításhoz megfelelő feszültségvektorok 
választhatók (4.2. ábra). 
Egyszerű fizikai összefüggésekkel kimutattam, hogy a közvetlen szabályozások 
alkalmazhatók mindenhol, ahol áramvektor szabályozásra van szükség, mert 
ilyenkor az áram komponensei is indirekt módon szabályozhatók. 
Meghatároztam ennek korlátait és bemutattam alkalmazási területeit. 

4b. Alkalmazások, specifikus tulajdonságok [4-2], [4-3]: 
Az alkalmazások és azok specifikus tulajdonságai mind fizikai képre vezethetők 
vissza: 
Kimutattam, hogy az áram közvetett szabályozása miatt kalickás aszinkrongépnél 
meg kell oldani az áramkorlátozást indulás során, amikor a fluxusnak ki kell 
alakulnia. Megoldást dolgoztam ki erre a problémára. A fluxus kialakítása 
többféleképpen történhet. A lehetséges eseteket mérésekkel is vizsgáltam [4-2], 
(4.4. ábra). 
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4.3. ábra. A Kapcsoló Táblázatos közvetlen 

szabályozások általános blokkvázlata. 

 
4.4. ábra. Egyenáramú előgerjesztés a névleges 
fluxus eléréséig (állórész áramvektor-pálya). 

A vizsgált esetekre meghatároztam a megvalósításhoz szükséges Kapcsoló 
Táblázatokat (pl. 4.1. tálázat) [4-3]. 
Kimutattam, hogy az állandómágneses szinkrongép közvetlen nyomaték 
szabályozásának korlátja van az állórész fluxus nagyságának függvényében, amit 
az ilyen rendszer tervezésénél figyelembe kell venni [4-3]. 
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Fizikai analógiák alapján alkalmaztam és implementáltam a közvetlen nyomaték 
és fluxus szabályozást kétoldalról táplált csúszógyűrűs aszinkrongép esetére, 
elsősorban a szélgenerátoros alkalmazás esetére [4-3], [3-1]. 
Fizikai analógiák alapján alkalmaztam és implementáltam a közvetlen 
szabályozást új átalakítóra és új mennyiségekre, a hálózatoldali áramirányító 
hatásos és meddő teljesítményének közvetlen szabályozására (4.5. ábra), [4-3], 
[3-2], [4-1]. 
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b) A szabályozás vektorábrája. 

4.5. ábra. A hálózati áramirányító közvetlen teljesítmény szabályozása. 

Alkalmaztam és implementáltam a közvetlen szabályozásokat egy teljes 
rendszerre: kétoldalról táplált aszinkron szélgenerátor mindkét áramirányítójának 
közvetlen szabályozására [4-3], (4.6. ábra). 

 
  a)   b)   c)  d) 

4.6. ábra. Áramvektor pályák kétoldalról táplált aszinkron szélgenerátor mindkét áramirányítójának 
közvetlen szabályozásakor. a) Rotor áram rotor koordinátarendszerben. b) Rotor áram d-q-ban. 

c) Állórész áram d-q-ban. d) Hálózati áram α-β-ban (p-q-ban). 

4.1. táblázat. Kapcsoló Táblázat közvetlen teljesítmény szabályozáshoz.  
(KI=KP, KII=KQ), 6a és (6b) verzió. 

N KQ KP 1 2 3 4 5 6 
0 2 3 4 5 6 1 

1 1 7P 
(6) 

7N 
(1) 

7P 
(2) 

7N 
(3) 

7P 
(4) 

7N 
(5) 

0 3 4 5 6 1 2 
0 1 7N 

(5) 
7P 
(6) 

7N 
(1) 

7P 
(2) 

7N 
(3) 

7P 
(4) 



 
III. Új tudományos eredmények 

25 

4c. Dinamika [4-1]: 
Új jelenséget fedeztem fel közvetlen teljesítmény szabályozások alkalmazása 
esetén: a gyorsan változó alapjel jó dinamikájú követésének problémája 
(4.7. ábra).  
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4.7a ábra. A meddő teljesítmény alapjel követése, 

6a Kapcsoló Táblázat verzió. 
4.7b ábra. A hálózati áramvektor 

pályája, 6a Kapcsoló Táblázat verzió. 

Az erősen fizikai szemléletű megközelítések következtében az eredmények 
kifejlesztése és a téma feldolgozásának folyamata is tanulságos: az a tipikus 
kutatási-fejlesztési ciklus alapján történt:  

• A jelenség egy egyszerűbb (6 szektoros) eset vizsgálata esetén fedezhető fel 
(4.7. ábra) (ANALÍZIS).  

• Erre az egyszerű esetre könnyű találni MEGOLDÁSt (hatékonyabb vektor 
választás).  

• A probléma vizsgálatának általánosításával eszközök (mérőszámok) 
fejleszthetők ki, amelyekkel támogatható a bonyolultabb (12 szektoros) esetek 
vizsgálata (SZINTÉZIS), azok viselkedése előre jelezhető (ELŐREJELZÉS).  

• A kifejlesztett eszközök hatékonyságát ANALÍZISsel bizonyíthatjuk 
(IGAZOLÁS).  

• A mérőszámok segítségével a különböző verziók hatékonyan összevethetők 
(ÖSSZEHASONLÍTÁS), (4.2. táblázat). 

• A kapott eredmények más szabályozásokra is adaptálhatók 
(ÁLTALÁNOSÍTÁS). 

A viselkedés fizikai háttere alapján kiadódott, hogy a kapcsolt feszültségvektorok 
hatékonyságát kell vizsgálni és javítani (az okozott változás, derivált mértéke: 
dQmn, dPmn, m=KQ, n=KP; m,n=1 növelés; m,n=0 csökkentés). Az ez alapján 
kidolgozott új vizsgálati módszerrel és mennyiségi mérőszámok, deriváltak (4.1), 
(4.2) és súlyozott deriváltak (4.3), (4.4) bevezetésével megvizsgáltam és 
minősítettem a lehetséges Kapcsoló Táblázatok különféle verzióit.  
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Ezeket grafikusan ábrázolva (pl. 4.8. ábra) szemléletesen látható a Kapcsoló 
Táblázat hatékonysága. Segítségével az adott alkalmazáshoz leginkább 
illeszkedő verzió választható ki (4.2. táblázat). 
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4.8. ábra. A deriváltak két szektorra, 12Bd (preferált, ajánlott) Kapcsoló Táblázat verzió. 

Szemléletes mérőszám bevezetésével meghatároztam a jó dinamikai 
viselkedéshez szükséges egyenfeszültség nagyságát a különböző verziókra. 
Kimutattam, hogy ez akár jelentősen nagyobb is lehet az átalakító 
alapműködéséhez szükséges értéknél.  
Az itt kidolgozott eredmények az analógia miatt adaptálhatók a közvetlen 
nyomaték és fluxus szabályozásokhoz is.  

4.2. táblázat. Számszerű értékek a változatok értékelésére. 

Súlyozott deriváltak átlaga Kapcsolási szám Kapcsoló 
Táblázat Q0 Q1 P0 P1 Egyes Kettős Hármas 
6a teljes -6.1 7.1 -8.2 10 2369 0 48 

(6b) teljes -10.4 10.6 -8.2 28.2 5808 2005 0 
teljes -10.3 11.4 -3.8 10 

S1 -5.6 6.3 -7.5 10 12Aa 
S2 -14.9 16.4 -0.1 10 

4395 1502 16 

teljes -13.8 13.7 -3.8 23.8 
S1 -10.1 10.1 -7.5 27.5 (12Ab) 
S2 -17.4 17.2 -0.1 20.1 

6243 2582 0 

teljes -14.2 7.1 -4.3 10 
S1 -9.6  2.8 -8.2 10 12Ba 
S2 -18.8 11.4 -0.5 10 

4036 1361 22 

teljes -11.9 11.3 -8.2 20.5 
S1 -15.8 7.6 -8.2 20.5 [12Bd] 
S2 -7.9 15.1 -8.2 20.5 

6053 2148 0 
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5. A kutatási eredmények hasznosítása 
A kutatási eredmények részben publikációs csatornákon keresztül hasznosultak, 

hasznosulnak, amit a számos hivatkozás is bizonyít. E területen lényegesnek tartom 
megemlíteni azt a tényt, hogy mindegyik tézis témaköréhez kapcsolódik legalább egy 
szakkönyv, amelyeken keresztül az azokban leírt eredmények az azokat forgató 
szakembereken keresztül is hasznosulnak. A könyvekben konkrét fejezetek köthetők 
az én nevemhez, de a könyvek egyéb fejezeteihez kapcsolódó vizsgálatokban, 
munkákban is aktívan részt vettem. Mindegyik könyv jelentős mértékben hozzájárult a 
tudományág fejlődéséhez. A megújuló energiákkal foglalkozó könyvek határterületi 
vonatkozásaik miatt egyéb tudományágakra is jelentősen hatnak. 

A kutatási eredmények a BME Villamosmérnöki Szakán az oktatás területén is 
hasznosulnak. A kutatási eredmények beépültek a Mikroszámítógépes hajtásirányítás, 
a Hajtásszabályozások, a Megújuló energiaforrások szabályozott hajtásai és az 
Energiatakarékos és hálózatbarát villamos hajtások tantárgyakba. 

Az oktatott hallgatókon keresztül az elért eredmények széles körben 
hasznosulnak. Ezek közül külön ki kell emelni az összefoglaló tématerületein dolgozó 
számos sikeres diplomatervező, TDK-zó hallgatómat és 4 PhD doktoranduszomat 
(kettő védéshez közeli készültségben). 

Az összefoglaló tématerületein az elmúlt években számos, magas színvonalú, 
nagy volumenű, ipari partner által finanszírozott kutatás-fejlesztési projektben vettem 
részt témavezetőként illetve kutatóként. Így a kutatási jelentésekben leírt eredmények 
közvetlenül is hasznosultak az iparban. 

Az eredményeim alapkutatási szinten is hasznosultak. Ezt bizonyítja az a tény, 
hogy a kapcsolódó tématerületeken az elmúlt években számos sikeres, magas 
színvonalú, kiemelkedő minősítéssel záruló OTKA kutatási pályázat keretében végzett 
munkának voltam résztvevője és témavezetője.  
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