
Beszámoló 

az EISZ „Kiterjesztett valóság (Augmented Reality) alkalmazási 

lehetősége a villamosenergia iparban” szakmai estjéről  

 

Szakosztályunk 2018.03.07-én 17 órakor az Óbudai Egyetemen a Kandó Kálmán 

Villamosmérnöki Karon szakmai estet tartott, egyetemi hallgatóknak és iparági 

szakembereknek.  

A szakmai estet Dr. Danyek Miklós a szakosztály elnöke nyitotta meg.  

A meghívott előadó Hideg Attila a Budapesti Műszaki Egyetem tanársegédje volt, aki elsőnek 

a Virtuális Valóság (Virtual Reality) és a Kiterjesztett Valóság (Augmented Reality) fogalmait, 

fejlődését és alapelveit ismertette.  

 

Hideg Attila  

Az alapoktól kezdve - honnan ered a VR és az AR fogalma és mit jelent – bemutatta: a két 

technológia közötti kapcsolatot és különbséget, melyik mire alkalmas és milyen technológiai 

lehetőségek állnak már most rendelkezésre. Megtudtuk, hogy - mint szinte minden 

technológia esetében így itt is - a mobiltelefon is alkalmazható, mint a VR és az AR egyik 

megvalósítási lehetősége a beleépített számítási kapacitástól függően. Amennyiben ennél 

nagyobb számítási teljesítményre van szükség céleszközt kell alkalmazni; erre manapság 

leginkább a HoloLens a legjobb. Ezzel már virtuális szobákat lehet létrehozni, mód van 

komplett emberi testet megjeleníteni (gyógyítási céllal) így segítve elő az oktatási, tervezési 

és távgyógyítási munkát. A Hololens 2 megjelenése után ezek a funkciók még tovább fognak 



fejlődni, nagyobb számítási kapacitást és ergonomikusabb (a viselő számára hosszabb ideig is 

kényelmes) viseletet biztosítva.  

Az előadás második részében az alkalmazási lehetőségeket ismertette az előadó. A 

szórakoztatóipari fejlesztéseken kívül gyártósori, technológia ellenőrzési, oktatási, betanítási 

projektet láttunk, kitekintve a szabadtéri hálózatfelmérés és hibadiagnosztika lehetőségére. 

Ez utóbbi egy pilot projekt volt ahol megmutatkoztak az eszköz technológiai korlátai, de a 

kezdeményezés igen hasznos, mivel módot ad arra, hogy tovább csökkenjen az értékes 

szakértői erőforrás igény.  

Az előadás végén a 25-30 fő körüli hallgatóság számos kérdést tett fel az előadónak (és 

egymásnak is) , ezáltal egy interaktív konzultáció irányába fordult a szakmai est.  

 

A rendezvény elérte a célját: a hallgatóság számára világossá váltak a VR és az AR 

technológia alapjai, alkalmazásának eszközei (és azok korlátai), valamint az a lehetőség, hogy 

a villamos energetikában a hálózat feltérképezés, karbantartás és oktatás tekintetében van 

jövője ezeknek, amennyiben a most még korlátokat jelentő technikai határokat sikerül 

kiterjeszteni.  

Köszönjük az előadóinak a színvonalas bemutatót az Óbudai Egyetemnek pedig a helyszín 

biztosítását.  

Hideg Attila előadása letölthető a szakosztályi aloldalról.  

 

Dr. Danyek Miklós 

EISZ elnök 

2019.03.11.  


