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Bevezetés
Az elmúlt évtizedekben a 2–150 kHz-es sáv felhasználása és az itt terjedő elektromágneses
zavarok által keltett problémák nem képezték megfontolás tárgyát. Az utóbbi években ez jelentősen
megváltozott, ami egyrészt annak köszönhető, hogy egyre több olyan teljesítményelektronikai
berendezést alkalmaznak a hálózaton, amelyek zavarkibocsátása ebbe a frekvenciasávba esik. Ilyenek
például a hálózati inverterek, a szünetmentes tápegységek (UPS) vagy a kapcsolt üzemű tápforrások
(SMPS). Másrészt – jellemzően külföldön – számottevő mennyiségű villamos fogyasztásmérő
adatkiolvasását végzik keskenysávú PLC (villamoshálózati távközlés – Power Line Communication)
segítségével, amely technológia vivőfrekvenciái is ebbe a tartományba esnek. Végül, de nem utolsó
sorban fontos megemlíteni azt a tényt, hogy a szóban forgó frekvenciasáv szabványosítása hiányos,
nem befejezett folyamat. A DC - 2 kHz sávra és a 150 kHz-től kezdődő rádiófrekvenciás tartományra
vonatkozóan számos elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szabvány létezik, azonban a kettő
közötti sávban az EMC biztosítása a jelen és a közeljövő nagy kihívása. Alapvetően e három tény tette
lehetővé olyan elektromágneses zavarási (EMI) problémák felbukkanását a 2–150 kHz
frekvenciatartományban, mint például érintéssel szabályozható lámpák véletlenszerű ki-be
kapcsolása, helytelen PLC kommunikáció, vagy villamos fogyasztásmérők relatív mérési hibáinak
osztálypontosságot meghaladó befolyásolása [1],[2],[3].

Vezetett elektromágneses zavarok
Az MSZ IEC 1000-1-1:1995 [4] szabvány szerinti megfogalmazásban az elektromágneses
összeférhetőség (EMC) nem más, mint „valamely berendezésnek az a képessége, hogy
elektromágneses környezetében kielégítően működjék anélkül, hogy környezetében bármi számára
elviselhetetlen elektromágneses zavarást idézne elő.” Az elektromágneses zavarást (EMI) előidézhető
elektromágneses zavarokat csoportosíthatjuk terjedési mód és frekvencia alapján is. Jelen cikk nem
érinti a zavarok frekvencia alapú felosztását. A terjedési mód a zavarforrás és a zavarnyelő közti
csatolási úttól függően lehet vezetett, ahol a zavar vezetékes összeköttetésen keresztül jut el a
forrástól a nyelőig, vagy sugárzott, ahol a zavar a térbe kisugározva elektromágneses hullámok
formájában éri el a vevőt, ahogy azt az 1-es egyszerűsített ábra mutatja.

1. ábra: A csatolási úttól függő elektromágneses zavarok

A vezetett zavarjelenségek közé tartoznak például a harmonikusok, a feszültségletörés, a
feszültségaszimmetria, a szándékolt jelfeszültségek beiktatása, vagy egyenáram jelenléte váltakozó
áramú hálózaton [5]. A vezetett zavarok eredetét illetően megkülönböztetünk szándékolt, valamint
nem szándékolt zavarkibocsátókat. Míg az előbbinél a jelfeszültséget szándékosan ültetik az 50 Hz-es
hálózati jelre, jellemzően kommunikációs célból [2], addig az utóbbinál alapvetően a készülék
működési elvéből adódóan juthatnak zavarok a hálózatra, (pl. inverterek hálózati visszahatásai a
kapcsolási frekvencián, és azok többszörösein) amelyek ellen célszerű védekezni.

A vezetett zavarok fő forrásai, áldozatai a 2–150 kHz sávban

A zavarforrások és zavaráldozatok feltárása érdekében az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi
Bizottság (CENELEC, CLC) „Lakások és épületek elektronikus rendszerei” tématerülettel foglalkozó CLC/TC
205 albizottságát (SC 205 A) bízták meg azzal a feladattal, hogy vizsgálatokat indítsanak, valamint
összeállítsák azon készülékek listáját, amelyek potenciális veszélyt jelenthetnek a 2–150 kHz sávban.
Ennek megfelelően az SC 205 A bizottság 2010 áprilisában ki is adott egy tanulmányt Electomagnetic
Interferences between Electrical Equipment in the Frequency Range 2 to 150 kHz címmel. A
tanulmány megjelenése után egyre több elektronikus berendezésről derült ki, hogy zavarkibocsátási
szintjük annyira magas lehet, hogy veszélyeztetheti más készülékek helyes működését, azaz
meghaladhatják a védettségi szinteket. Megállapították, hogy a 2–150 kHz sávban terjedő vezetett
zavarok eredete egyáltalán nem korlátozható azon berendezésekre, amelyeket az első tanulmány
érintett. Ezért szükségessé vált egy kibővített második-,majd később egy harmadik tanulmány kiadása
is. A tanulmányok alapján elmondható, hogy a 2–150 kHz sávban kialakult EMC helyzetért leginkább
az alábbi berendezések a felelősek a zavarkibocsátás szempontjából:








[2],[6].
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A legfőbb zavaráldozatok körébe pedig az alábbiak tartozhatnak:
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[7]

A csoportosítás alapján megállapítható, hogy a hálózati kommunikációs rendszerek és természetesen
a PLC kommunikáció is igen sajátos helyzetben vannak. Egyfelől zavarforrások lehetnek, méghozzá a
jelfeszültségük révén kibocsátott szándékolt zavarok miatt, másfelől pedig zavaráldozatok, hiszen a
2–150 kHz sávban fellépő, más készülékek (pl. hálózati inverterek) által kibocsátott zavarok
befolyásolhatják a kommunikáció helyes működését, ez pedig többek között adatvesztést, vagy azok
teljes hiányát okozhatja. A zavaráldozatok között megkülönböztetett figyelmet kell fordítani az okos
és elektronikus mérők zavarérzékenységére.

Villamos fogyasztásmérők zavarérzékenysége
A hagyományos Ferraris elven működő villamos fogyasztásmérőket világszerte folyamatosan váltják
fel az elektronikus mérők. Ez a tendencia természetesen hazánkban is terjed, az áramszolgáltatói
cégek 2011 februárjától már csak elektronikus mérőket szerelnek fel a hálózatra. Az elektronikus
mérők között is kiemelt szerep jut az úgynevezett okos mérőknek, más néven smart mérőknek. Ezek
a berendezések képesek olyan információkat, adatokat szolgáltatni, amelyek segítségével egy
átláthatóbb, energiahatékonyabb, valós idejű energiamérési módszer valósítható meg. A harmadik
energiacsomag [8] konkrét célkitűzéseket is megfogalmaz az okos mérés bevezethetőségéről, vagyis
„amennyiben az intelligens mérőberendezések üzembe helyezéséről kedvező értékelés születik, 2020ig legalább a fogyasztók 80 százalékát el kell látni intelligens mérési rendszerrel.” Ha csak az
Európában távleolvasott AMR (automatic meter reading) rendszereket vesszük figyelembe, akkor azt
mondhatjuk, hogy már körülbelül 50 millió okos mérő üzemel, amely adat nem tartalmazza a
kommunikációs készséggel nem rendelkező elektronikus mérők számát. Ezek alapján tehát látható,
hogy az egyik legnagyobb számban érintett zavaráldozatokról beszélünk és a telepített végpontok
száma egyre nő. A villamos fogyasztásmérők zavarérzékenységének problémájával elsősorban olyan
országok szembesültek, ahol az AMR rendszereket teljes mértékben kiépítették. Svédországban egy
2009-es kormányrendeletnek köszönhetően – amely a villamos fogyasztásmérők távleolvashatóságát
irányozta elő – körülbelül ötmillió villamos fogyasztásmérőt cseréltek le okos, kétirányú
kommunikációt biztosító fogyasztásmérőkre. Ezzel az automatikus távleolvasást támogató rendszer
[9] kiépítettsége csaknem 100 százalékos. A telepített mérők közül az egyik típus (500 ezer darab
üzemel belőlük) igen érzékenynek bizonyult a 2–150 kHz-es frekvenciatartományban jelentkező
vezetett zavarokra. Ezt követően a SWEDAC (Swedish Board for Accreditation and Conformity
Assessment) 2010 novemberében formális ellenvetést nyújtott be az Európai Bizottság titkárságára
azzal az indokkal, hogy az EN-50470 európai szabvány 1-es [10] és 3-as [11] részeinek bizonyos
fejezetei – nevezetesen a 7.4 (Elektromágneses kompatibilitás), a 8.5 (Hosszú időtartamú zavarok
hatásai) és a 8.7 (Vizsgálatok végrehajtása) – nem tartalmaznak megfelelő zavartűrési
követelményeket a 2–150 kHz-es frekvenciasávban működő villamos fogyasztásmérőkre [12]
vonatkozóan. A SWEDAC felvetésére reagálva két, a villamos fogyasztásmérők zavartűrésének
vizsgálatával foglalkozó, meghatározó jelentőségű dokumentum is született. Az egyik a CENELEC
(CLC) „Készülékek villamos energia mérésére és szabályozására” tématerülettel foglalkozó CLC TC/13
Műszaki Bizottsága (TC) által 2012-ben kiadott CLC/TR 50579:2012 [13] technológiai jelentés, amely
már pótolja az EN 50470 szabványok SWEDAC által kifogásolt részeit. A másik az IEC SC 77A WG6
munkacsoport által 2014-ben publikált IEC 61000-4-19 [7] zavartűrésvizsgálati szabvány, amely már
nem csak fogyasztásmérőkre korlátozódik. Az ebben definiált vizsgálatok, vizsgálati szintek

vonatkoznak minden olyan berendezésre, amelyek váltakozó áramú bemeneti kapukkal
rendelkeznek. A villamos fogyasztásmérők vizsgálata külön mellékletben is szerepel a szabványban,
amely jelentős mértékben épít a CLC/TC 13 munkabizottság által kiadott technológiai jelentésre.
2012-ben az NMi Holland Mérő és Minősítő Intézet 72 fajta különböző elven működő
fogyasztásmérőt vizsgált a CLC/TC 13 által kiadott technológiai jelentés alapján. Az egyes
fogyasztásmérők eltérő mérési technológiát használtak a gyártói specifikációk alapján. A vizsgálati
tapasztalatok azt mutatták, hogy a mérők jelentős része nem volt befolyásolható a 2–150 kHz
frekvenciasávban terjedő vezetett zavarok által. A hibák tizedszázalékos nagyságrendűek voltak. A
vizsgált mérők 92 százalékánál a mérési hiba a gyártó által megadott pontossági osztályon belül
maradt. Néhány mérő típusnál (hat darab, ami a vizsgált mérők nyolc százaléka) azonban jelentős
mértékű befolyásolhatóságot tapasztaltak. Ezek között voltak direkt és közvetett csatlakozású mérők
is. Mind a hat mérőtípus Rogowski tekercses mérési technológiát alkalmazott. A hibák aránya 15-től
egészen 100 százalékig terjedt, de voltak olyan, szintén Rogowski tekercset használó mérők is [14],
amelyek hibátlanul működtek. Az IEC 61000-4-19-es szabvány alapján a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika Tanszék Smart Grid laboratóriumában is
kidolgoztak egy vizsgálati módszert, amellyel a magyarországi elosztóhálózatokon alkalmazott
elektronikus, és többségükben okos mérők zavartűrését vizsgáltuk.

Vizsgálati módszer
A laboratóriumi mérések során három gyártó különböző árammérési technológiát alkalmazó villamos
fogyasztásmérőit vizsgáltuk. A mérők között voltak egy- és háromfázisú, okos és nem okos –
kommunikációs készséggel nem rendelkező – készülékek is. A vizsgált mérők söntös és Rogowski
tekercses mérési technológiát alkalmaztak. Összesen hat fogyasztásmérőt vizsgáltunk, a szabvány
által definiált kétféle jelalakú zavaráramokra és különböző környezeti szintekre. A villamos
fogyasztásmérőket az egyes és hármas környezeti szinteknek megfelelően vizsgáltuk. A környezeti
szintek közötti különbség a zavaráram effektív értékének nagyságában jelentkezik. A hármas
környezeti szint (tipikus lakó-, és enyhén ipari környezet), mint ahogy a neve is érzékelteti, azt a
környezetet képezi le, amelyben a legtöbb telepített mérő üzemel. Ezért a vizsgálat eredményeit erre
a szintre vonatkozólag adom meg.

A vizsgálati összeállítás blokkvázlata az alábbi ábrán látható.

2. ábra: A vizsgálati összeállítás

A hálózati frekvenciás terhelés előállításához egy Omicron CMC 356 vizsgálóberendezés
feszültség- és áramkimeneteit használtuk. A vizsgálóberendezés fontos tartozéka az optikai fej,
amelyet az elektronikus fogyasztásmérők szabványos metrológiai LED-jére helyezve az visszaméri
az elektronikus mérő által regisztrált villamos energiát. A szabványban áramvizsgálatra előírt
hullámalakok előállításához egy tanszéki gyártású, számítógép által vezérelhető jelgenerátort
alkalmaztunk. A megfelelő áramnagyság eléréséhez a szintén a tanszéken gyártott
áramgenerátort használtunk, amely képes felerősíteni a jelet az 1–4 A áramtartományban. Az
áramgenerátor jelét szuperponáltuk a hálózati frekvenciás terhelőáramra. Ahhoz, hogy az 50 Hz
jelet előállító generátort és a zavarjelet erősítő áramgenerátort párhuzamos kapcsolásban

használjuk, szükséges a két berendezés földfüggetlen galvanikus leválasztása, ezt egy áramváltó
és egy elválasztó transzformátor segítségével valósítottuk meg.
A vizsgálatnak négy olyan sarkalatos pontja volt, amely a végső eredmény meghatározásához
vezetett.

1. Az elektronikus mérők relatív mérési hibájának megállapítása direkt táplálás esetén. Ebben az
esetben kizárólag hálózati frekvenciás terhelést vezetünk a mérőre.
2. Az elektronikus mérők relatív mérési hibájának megállapítása, közvetett táplálás esetén áram-, és
feszültségválasztón keresztül. Ebben az esetben is kizárólag a hálózati frekvenciás terhelést vezetve a
mérő bemeneti kapujára.
3. Az elektronikus mérők relatív mérési hibájának megállapítása, közvetett táplálás esetén áram-, és
feszültségválasztón keresztül, azonban a hálózati frekvenciás terhelés mellett a 2–150 kHz
zavaróáramot is szuperponáltunk a mérő bemeneti kapujára.
4. A 3. pontban meghatározott relatív mérési hiba korrekciója szükséges, a mérés során jelenlévő
rendszeres hibából és leválasztásból fakadóan..

Mérési eredmények
A tanszéki vizsgálat eredményei, összhangban az NMi Holland Mérő és Minősítő intézet által végzett
vizsgálat eredményeivel, azt erősítették meg, hogy míg a söntös árammérési technológiát alkalmazó
mérőknél a mérők relatív hibája az osztálypontossági követelményeken belül maradt, addig a
Rogowski tekercses árammérési technológiát alkalmazó mérők estén jelentősen meghaladhatja a
gyártó által garantált osztálypontosságot. Volt azonban olyan Rogowski tekercses mérő is, amely
megfelelt az osztálypontossági követelményeknek. Az alábbi grafikonon láthatóak a vizsgált mérők
relatív hibáinak abszolút értékei egy meghatározott zavaráramra, illetve környezetre vonatkozóan.

Tengelycím

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Gyártó 1
Gyártó 2
Gyártó 3

Egyfázisú mérő
(söntös)

Egyfázisú mérő
(Rogowski
tekercses)

Háromfázisú mérő Háromfázisú mérő
(söntös)
(Rogowski
tekercses)

Tengelycím

3. ábra: Korrigált relatív mérési hibák abszolút értékei az egyes mérők esetén

Összefoglalás
A 2–150 kHz sáv EMC szabványosítás szempontjából még jelenleg is egy olyan hézagot képvisel,
ahol a zavarkibocsátási, zavartűrési határértékek nem, vagy csak hiányosan, egyes
termékszabványokban definiáltak. Ebben a környezetben a zavarkibocsátási szintek
meghaladhatják a zavartűrési szinteket. Ez az eset áll fenn az egyes elektronikus fogyasztásmérők
esetében is. Azonban az elektromágneses összeférhetőség biztosítása pontosan ennek
ellenkezőjét kívánja meg. Itt fontos megemlíteni, hogy a felhasznált villamos energia számlázásának
alapját a hitelesített villamos fogyasztásmérők képezik. A hitelesítés többek között azt is magába
foglalja, hogy a mérő a rajta feltüntetett osztálypontosságnak megfelelően mér. Ez MID (Measuring
Instruments Directive) szerinti jelöléssel A, B valamint C, melyek sorrendben megfelelnek a 2-es, 1-es
és 0,5-ös osztálypontosságnak. Ez nem jelent mást, mint hogy a mérő által regisztrált villamos energia
maximálisan mennyivel térhet el a felhasználó valós fogyasztásától. Kettes osztálypontosság esetén
ez 2 százalékot jelenthet pozitív vagy negatív irányban. Mint láttuk, bizonyos körülmények között a
relatív hiba jóval meghaladhatja a gyártói osztálypontosságot. Ahhoz, hogy az okos mérők az okos
hálózatok megbízható, és az elszámolás szempontjából releváns méréstechnikai elemei
legyenek, a kialakult zavarhelyzetet mielőbb kezelni szükséges mind szabványosítási, mind
technológiai szempontból.

Irodalomjegyzék
[1] Gerhard F. Bartak, Andreas Abart: EMI in the Frequency Range 2-150 kHz. International
Symposium on Electromagnetic Compatibility, Tokyo 2014
[2] Gerhard F. Bartak: 77AWG8-140518Bartak15_Division of frequency band 2 – 150 kHz. (Nem
publikált IEC dokumentum)

[3] Dr. Varjú György, Dr. Ladányi József: A hálózati inverterek-elektronikus mérők mérési
pontosságára gyakorolt hatásának vizsgálata.
[4] MSZ IEC 1000-1-1:1995: Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 1. rész: Általános
előírások 1. főfejezet: Az alapfogalmak és meghatározások alkalmazása és értelmezése
[5] Dán András, Tersztyánszky Tibor, Varjú György: A villamosenergia-minőség, Invest
Marketing Bt. Kiadó, Budapest 2006, ISBN 963 22 9619 2
[6] SC205 A April 2013: Electromagnetic Interference between Electrical Equipment / Systems in
the
Frequency
Range
below
150
kHz
Edition
2:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hSxcGMW3SGgJ:standardsproposals.b
sigroup.com/Home/getPDF/2326+&cd=2&hl=hu&ct=clnk&gl=hu (utolsó látogatás időpontja:
(2016.10.04.)
[7] IEC 61000-4-19: 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.
[8]
Az
Európai
Parlament
és
Tanács
2009/72/EK
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:HU:PDF
látogatás időpontja: 2016.10.04.)

[9] Development of Smart Grid and Smart Meters – the Swedish
http://governmentgazette.eu/?p=5540 (utolsó látogatás időpontja: 2016.10.04.)

irányelve:
(utolsó

Experience:

[10] EN-50470-1-2006: Electricity metering equipment (a.c.) Part 1: General requirements, tests and
test conditions - Metering equipment (class indexes A,B and C)
[11] EN-50470-3-2006: Electricity metering equipment (a.c.) Part 3: Particular requirements – Static
meters for active energy (class indexes A,B and C)

[12] CEN, CENELEC, ESMIG, Eurelectric and ORGALIME joint workshop: Electromagnetic
Interference
in
the
Cenelec
–
A
band,
12
September
2013:
http://members.esmig.eu/event/joint-workshop-electromagnetic-interference-cenelecband (utolsó látogatás időpontja: 2016.10.04.)
[13] CLC/TR 50579:2012: Electricity metering equipment (a.c.) – Severity levels, immunity
requirements and test methods for conducted disturbances in the frequency range 2 kHz- 150 kHz

[14] NMi Measuring results: New specific EMC problem: 2-150 kHz presentation (2012.09.26)

