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Az előadás célja, hogy bemutassa a bekapcsolási túláramának a hatásait, 
a vizsgálati módszereket és a lehetséges túláram csökkentési 
módszereket. Beltéri és speciális célú világítási installációk esetén a 
kismegszakítókat indokolatlanul aktiválhatja, ami nem tervezett 
leálláshoz vezet. A nagy bekapcsolási túláram a LED-es lámpatestek 
tápegységeiben található komponensek felgyorsult elöregedéséhez 
vezethet. A bekapcsolási túláram karakterizálását egy oszcilloszkóp alapú 
mérési összeállítással végeztük el különböző közvilágítási lámpatesteken 
és otthoni használatra szánt fényforrásokon. 

 

A túláram kialakulásnak oka és hatásai. Az elektronikus készülékek 
bekapcsolásakor kialakuló túláramok általában kapacitív jellegűek. 
Hagyományos fényforrások (pl: fénycső, gázkisülőlámpa) esetén a 
működtetéshez alkalmazott induktív előtétek teljesítménytényezőjének 
javításához kondenzátorokat alkalmaznak. A LED alapú világítótestekben 
modern kapcsolóüzemű tápegységekben a DC kimeneti feszültség 
stabilizálásához nagy kapacitással rendelkező kondenzátorokat 
használnak. Egy kondenzátor töltési árama a bekapcsolás pillanatában a 
legnagyobb (1. ábra). A nagy túláram a LED-es lámpatestek, kompakt 
LED-es fényforrások idő előtti meghibásodásához vezethet, valamint az 
elektromos hálózat védelmi berendezéseit feleslegesen aktiválhatja. 

Védekezés. LED driver gyártói oldalról a beépített kondenzátor 
kapacitásnak csökkentése általában nem opció mivel az a működésben 
instabilitáshoz vezethet. A kondenzátorra kapcsolt feszültség időbeli 
felfutásának korlátozásával (slew rate) csökkenthető a túláram 
csúcsértéke. A szinuszos tápfeszültség nullátmeneténél való kapcsolás is 
nagymértékben csökkenti a túláramot. 
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1. ábra Kondenzátor töltődésének ideális RC modellje 

 

Soros ellenállás hozzáadásával is csökkenthető a túláram mértéke, de ez 
a rendszer hatékonyságának csökkenéséhez vezet. Speciális hőfokfüggő 
ellenállások (termisztor) alkalmazásával a hatékonyság csökkenés 
minimalizálható. Ez utóbbi módszer a legolcsóbb és a legelterjedtebb, 
de vannak hátrányai. 

Túláram mérése. Az IEC (International Electrotechnical Commission) 
TC34 munkacsoportja jelenleg is dolgozik egy releváns szabványon (IEC 
63129: Measurement of the inrush current of lighting products. 

Méréseinket még a szabványtervezet első verziójának megjelenése előtt 
végeztük el, a mérési alapelveink hasonlóak a szabványéhoz. A mérések 
elvégzéshez elengedhetetlen egy nagypontosságú oszcilloszkóp 
rendszer. Továbbiakban a mérések megismételhetőségéhez szükséges 
egy (programozható) stabil tápegység. Nagy teljesítményű lámpatestek 
mérése esetén a stabil tápegységek nem tudnak megfelelő teljesítményt 
nyújtani, erre a szabvány kínál megoldást. A méréseink során 7 
különböző közvilágítási lámpatestet vizsgáltunk, abból 2 
nagyteljesítményű LED-es lámpatest, 1 kisteljesítményű LED-es 
lámpatest, 2 nagyteljesítményű kisnyomású nátriumlámpa és 2 fajta 
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kisteljesítményű kisnyomású nátriumlámpa. Beltéri használatra szánt 
fényforrásokból (LED, fénycső, halogén) 7 típust vizsgáltunk. A kapott 
eredmények alapján arra jutottunk, hogy konkrét mérések elvégzése 
nélkül a kapcsolóüzemű tápegységet használó lámpatestek/fényforrások 
túlárama nem becsülhető. 

Összefoglalás. Megvizsgáltuk a túlárammal kapcsolatos elméleteket és 
saját méréseket végeztünk el az általunk tervezett mérési 
összeállításokon. A túláram tranziensek karakterizációjához egy 
oszcilloszkóp alapú mérési összeállítást használtunk. A túláram nagyban 
függ a hálózat paramétereitől, a fényforrás tápegységének felépítésétől 
és a bekapcsolás módjától. Szélsőséges esetekben a túláram csúcsértéke 
és a stabilizált RMS áram értéke között akár 200 szoros különbség is 
lehet. A túláram károsíthatja a fényforrás tápegységét és váratlan 
üzemszünetet okozhat a kismegszakítók aktiválásával. A bekapcsolás 
miatti túláram a közvilágítási installációk esetén az elektromos hálózat 
szempontjából eddig nem jelentett problémát, a hálózatok védelmére 
speciális hosszú kioldási idejű megszakítókat használnak. Mivel az új 
LED-es lámpatestek tranziensei nem sokkal nagyobbak (sok esetben 
kisebbek), ezért továbbra se fognak gondot okozni. Mivel a modern 
tápegységek esetén a beépített kapacitás mértéke ismeretlen, ezért 
nem lehet megbecsülni a túláram mértéket, mindenképp méréssel kell 
ezt megállapítani. Számos módszer létezik a túláram csökkentésére, 2 
módszert a gyakorlatban is megvizsgáltunk. Megfelelő eszközök 
alkalmazásával és tervezéssel a probléma minimalizálható. 
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