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Tantárgy neve:
Tantárgy neptun kódja: GEVEE516B, GEVEE516BL
VILLAMOS
VÉDELMEK
ÉS Tárgyfelelős intézet: EEI
AUTOMATIKÁK
Tantárgyelem: Specializáción kötelező
Tárgyfelelős: Dr. Bodnár István, egyetemi adjunktus
Javasolt félév: 6
Előfeltétel: GEVEEE514B, GEVEE514BL
Óraszám/hét:
Számonkérés módja: Kollokvium
nappalin: 2 ea / 2 gy / 0 lab / 14 hét
Kreditpont: 5 kredit
levelezőn: 10 ea / 4 gy / 0 lab / 14 hét
Tagozat: Nappali és Levelező
Tantárgy feladata és célja:
Megismerni a villamos energia rendszerben alkalmazott zárlat- és földzárlatvédelmi rendszert, az
alkalmazott védelmeket, valamint az üzemzavari és üzemviteli automatikákat. Megismerni a védelem
beállítási számításokat és alkalmazni a korábban megismert zárlatszámítási módszereket. Cél az
áramszolgáltatói
és
ipari
gyakorlatban
használható,
alapvető
ismeretek
átadása.
Tudás: Ismeri a villamosmérnöki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai,
természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. Ismeri a
villamosmérnöki szakterület legfontosabb elméleteit, összefüggéseit és ezek terminológiáját. Ismeri a
villamosmérnöki szakterületen használt tervezési elveket. Ismeri a villamos szakterületen alkalmazott
anyagokat, azok előállítását és alkalmazásuk feltételeit. Ismeri az elektronika, az infokommunikáció, az
irányítástechnika, az elektronikai technológia és a villamos energetika alapvető tervezési elveit, módszereit
és eljárásait. Ismeri a villamos szakterületen használt berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti
egységeit. Ismeri a villamos szakterületen használatos mérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit,
mérőberendezéseit. Ismeri a villamos szakterülethez szervesen kapcsolódó logisztikai, menedzsment,
környezetvédelmi, minőségbiztosítási, információtechnológiai, jogi, közgazdasági szakterületek alapjait,
azok határait és követelményeit. Ismeri a villamosmérnöki szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési
módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit.
Képesség: Képes elektronikai berendezések és rendszerek tervezésére, analizálására, hibajavítására. Képes a
villamos és nem villamos mérési módszerek elveinek gyakorlati alkalmazására. Képes irányítástechnikai
eszközök alkalmazására. Képes a villamosenergia-ellátás, -tárolás és -átalakítás folyamatához kapcsolódó
feladatok megoldására. Képes alapvető híradástechnikai és infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó
feladatok megoldására. Képes alkalmazás szintű ismeretei felhasználásával a kiválasztott specializációban
mérnöki feladatok megoldására (tervezés, fejlesztés, üzembe helyezés, üzemeltetés, szolgáltatás,
karbantartás). Képes alkalmazni a villamos rendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki előírásokat, a
villamos berendezések beállításának, üzemeltetésének elveit és gazdaságossági összefüggéseit. Képes
irányítani és ellenőrizni a szaktechnológiai gyártási folyamatokat, a minőségbiztosítás és
minőségszabályozás elemeit szem előtt tartva. Képes a meghibásodások diagnosztizálására, az elhárítási
műveletek kiválasztására. Képes az IKT eszközök használatára. Képes alkalmazni a szakterület tanulási,
ismeretszerzési és adatgyűjtési módszereit. Képes a szakterületének jellemző online és nyomtatott
szakirodalmának feldolgozására magyar és idegen nyelven, és annak mérnöki feladatokra való
felhasználására. Képes arra, hogy szakterületének megfelelően, szakmailag adekvát módon, szóban és
írásban kommunikáljon anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven. Gyakorlati tevékenységek
elvégzéséhez megfelelő kitartással rendelkezik.
Attitűd: A megszerzett villamosmérnöki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek
minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására. Betartja a
munkavégzés és munkavállalás jogi szabályrendszerét. Elkötelezett a minőségi követelmények betartására
és betartatására. Megosztja tapasztalatait munkatársaival.
Autonomia és felelősség: Önállóan képes szakterületén átfogó, megalapozó szakmai kérdések
értelmezésére. Villamosmérnöki feladatok megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a releváns
problémamegoldási módszereket. Irányítás mellett közreműködik a műszaki szakterület szakembereivel
adott projekt megvalósításában. A műszaki szakterületen képesítésének megfelelően önirányító és irányító.
Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli
a gépek, berendezések üzemeltetését.
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Tárgy tematikus leírása:
A magyar villamos energia rendszer felépítése, védelmi stratégiák a feszültségszinttől és a hálózat
topológiájától függően. Alapfogalmak. Védelmek, automatikák feladata, követelmények. Kapcsolat a
környezettel, a technológiával. Az alkalmazott zárlatszámítási módszerek áttekintése. Hálózati hibák
érzékelésének lehetőségei. A védelmek szelektív beállításának elve, feltételei. Túláramvédelmek
alkalmazása és korlátai, beállításuk számítása különböző hálózatképek, berendezések esetén. Impedancia
relék működési elve. Érzékelési egyenletek és zárlatfajták kapcsolata. Szelektív beállítás feltételei,
karakterisztikák. Távolsági védelem fő részei. Érzékelési egyenletek, szelektív beállítás feltételei,
karakterisztikák. Érzékelést torzító hatások. Kölönbözeti védelmek működési elve. Transzformátor
differenciálvédelmek, kiegyenlítés számítása. Szakasz-védelmek. Gyűjtősín diszpozíciók, gyűjtősín
differenciál-védelmek. Digitális (numerikus) védelmek. Érzékelési egyenletek, algoritmusok. Zavaró jelek
és azok kiszűrésének lehetőségei. Üzemzavari-, és üzemviteli automatikák feladata, működési feltételeik.
Védelem-automatika üzemmódok koordinálása. Alkalmazott zárlat-, és földzárlatvédelmi rendszerek.
Komplex védelmek. Az alállomási irányítási rendszer és a védelmi rendszer együttműködése. Mérőváltók
jellemzői, kapcsolásai, speciális mérési módszerek, ellenőrző mérések.
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali):
A félév során 2 zárthelyi dolgozatot kell teljesíteni. Egy dolgozat időtartama 50 perc, pontszáma 50 pont.
Megfelelt szint az össz pontszám (100 pont) 50%-a (50 pont).
Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező):
A félév során 1 zárthelyi dolgozatot kell teljesíteni. A dolgozat időtartama 100 perc, pontszáma 100 pont.
Az aláírás feltétele a zárthelyi legalább 50%-os teljesítése (50 pont).
Értékelése:
50%-tól aláírás. Ötfokozatú skálán: 0-50%: elégtelen, 50%-60%: elégséges, 60%-70%: közepes, 70%-80%:
jó, 80% fölött: jeles. A félévközi teljesítmény alapján a jó és kiváló eredményekre megajánlott jegy
szerezhető.
Kötelező irodalom:
1. Póka, Gy.: Villamos energia rendszer védelme és automatikája. Tankönyvkiadó, Budapest. 1987. p. 372
2. Póka, Gy.: Védelmek tervezése. Tankönyvkiadó, Budapest. 1975. p. 56
3. Mohamed, E., Hawary, El.: Introduction to Electrical Power Systems. IEEE Press. p. 368. 2008.
Ajánlott irodalom:
1. Benkó-Hatvani-Póka-Uri-Varga: Villamosmű kezelő.
2. Das, D.: Electrical Power Systems. 2007.
3. Petri Kornél (BME, Protecta Kft.): Védelmek. P. 20.
http://docplayer.hu/38843874-Vedelmek-es-automatikak.html
4. Morva György (KKMF): Villamos védelmek. EDUTUSZ Főiskola. 2012.
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/20100017_62_villamosenergetikai_rendszerek/adatok.html

Óralátogatással kapcsolatos információk:
Az előadás és gyakorlati órák látogatásának szabályai az egyetemi HKR (50§, 5. bekezdés) szerint:
Amennyiben a hallgató az előadások esetén legalább az órák 60%-án, szemináriumok, gyakorlatok,
laboratóriumi foglalkozások esetén legalább az órák 70%-án nincs jelen, és távolmaradását megfelelően
igazolni nem tudja, az adott tantárgyból az aláírás véglegesen megtagadható, és a hallgató a mulasztását
csak ismételt tantárgyfelvétellel pótolhatja
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Egyéb megjegyzések:
-

4

Tantárgytematika heti bontásban nappali tagozaton
Villamos védelmek és automatikák (GEVEE516B)
Villamosmérnök BSc alapszak, villamos energetika specializáció
Hét
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Előadás
Gyakorlat
Bevezetés a villamos védelmek világába.
Relék és védelmek felépítése.
Elektromechanikus védelmek.
Alapelvek, egyszerűsítése.
Túláramvédelmek.
Áramérzékelés és zárlati áram számítása.
Impedanciavédelmek.
Példafeladatok impedanciavédelemre.
Távolsági védelmek.
Példafeladatok távolságivédelemre.
Különbözeti védelmek.
Példafeladatok különbözetivédelemre.
Szakaszvédelmek.
Példafeladatok szakaszvédelemre.
Digitális védelmek.
Példafeladatok digitálisvédelemre.
Vendégelőadás az áramszolgáltató védelemirányítástól
Üzemlátogatás, kihelyezett ipari gyakorlat
Automatikák.
Hálózati automatikák.
Védelmek programozása és kiolvasása, gyakorlat.
Üzemlátogatás, kihelyezett ipari gyakorlat.
Laborgyakorlat, esettanulmányok.
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Tantárgytematika heti bontásban levelező tagozaton
Villamos védelmek és automatikák (GEVEE516BL)
Villamosmérnök BSc alapszak, villamos energetika specializáció
Óra
1-5
6-10
1-4

Előadás
Bevezetés a villamos védelmek világába. Elektromechanikus védelmek.
Túláramvédelmek. Impedanciavédelmek. Távolsági védelmek.
Különbözeti védelmek. Szakaszvédelmek. Digitális védelmek. Automatikák.
Gyakorlat
Áramérzékelés és zárlati áram számítása. Példafeladatok impedanciavédelemre,
távolságivédelemre, különbözetivédelemre és szakaszvédelemre. Esettanulmány.
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Mintazárthelyi
I. Zárthelyi
1. Ismertesse a reléket!
2. Ismertesse a védelmek és automatikák feladatait, követelményeit!
3. Ismertesse a feszültségérzékelés elvét ábra segítségével!
4. Túláramvédelmek szelektivitásának biztosítása sugaras hálózaton!
II. Zárthelyi
1. Vázolja a szelektív időlépcsőt!
2. Ismertesse a digitális védelmek alapjait!
3. Mi az ÁTRA?
4. Vázolja a távolsági védelmek felépítését!
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Mintazárthelyi megoldása
I. Zárthelyi
1. Relék: Általánosságban a relék valamilyen – analóg: folytonos, és változó – fizikai
mennyiséget érzékelnek, és kétállapotú jelet adnak ki. A karakterisztikát (érzékelési, mérési
egyenletet) az alap relék szerkezeti kialakításának módosításával, és/vagy egyéb kiegészítő
áramköri elemek (R, L, C) beiktatásával alakítják ki. A villamos energia rendszerben
alkalmazott relék működéséhez segédenergia kell, a galvanikus leválasztást ás a jelszint
illesztését mérőváltók biztosítják.
• Relé fajták:
- mérőrelé
- segédrelé
- időrelé
• Relé, védelem generációk:
- elektromechanikus
- elektronikus
- digitális
5. Védelmek és automatikák feladatai, követelményei
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6. Feszültségérzékelés elve

7. Túláramvédelmek
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II.

Zárthelyi
1. Szelektív időlépcső

2. Digitális védelmek
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3. ÁTRA: Állapotvezérlésű Transzformátor Átkapcsoló Automatika

4. Távolsági védelem felépítés
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Mintavizsga
A vizsga típusa szóbeli elbeszélgetés a féléves tananyagból.
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