
A túlfeszültség-védelem megnöveli a LED technika 
élettartamát és rendelkezésre állását

 - kábelcsatlakozó dobozon kívül is      

 - köpenyes csatlakozóvezeték a 

 - 
  készülék meghibásodásakor.

Foto: OSRAM GmbH

DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. 
Magyarországi Képviselet

DEHN védelem.

Anz_DEHNcord IP65_HU_110x248.indd   1 22.08.16   14:36

Bemutatkozik a Kandó 
Villamosenergetikai 

Intézet 

Kutatási és fejlesztési 
irányok a PTE Műszaki 

és Informatikai Kar 
Informatika és Villamos 

Intézetében 

Innováció a BME 
Villamos Energetika 

Tanszékén

Az érzékeny elektronika 
esete a hurokimpedancia-

méréssel 

Preferált  megvilágítási 
szint és korrelált 
színhőmérséklet 

LED világítás esetén 

Ifjú feltalálók elismerése 
a Magyar Tudományos 

Akadémián 

Interjú Béres József 
elnökkel

                109. éVfoLyAM 

2 0 1 6 / 9
 

www.mee.hu

A MAgyAr ELEKTroTEchnIKAI EgyEsüLET hIVATALos LAPJA          AlApítvA: 1908
JOUrNAL OF THE HUNGArIAN ELECTrOTECHNICAL ASSOCIATION            FOUNDeD: 1908



Biztonságos

Cserélhető betétek 
biztonságos, rázkódás 
elleni védelemmel

160 A-ig előtét-
biztosító nélkül

Felhasználói 
információk QR-kód 
leolvasásával

Kódolás hibás 
összeépítés ellen

Soft-release-
érintkezők

Feszültség- és
típuskódolás

2. típusú, V20 sorozatjelű 
túlfeszültség-védelmi eszköz
1+2. típusú, V50 sorozatjelű 
túlfeszültség-védelmi eszköz

HALOGEN

FREE

www.obo.hu

160657_Anzeige_TBS_Ableiter_2016_103x297_HU.indd   1 19.08.2016   08:07:13
Elektrotechnika_V20_V50_2016_1_2.indd   1 2016.08.24.   10:22:09

  A hazai fény...

SMART
   SYSTEM
Intelligens közvilágítási 
oszlop

www.hofeka.hu

22 kW teljesítmény
leadására is képes

Wi-Fi Router
200 méter sugarú körben, egyszer- 
re több száz felhasználó számára

Vészhívó

LED fényforrás

szabályozható

 
 légszennyezettség mérése

Biztonság, vagyonvédelem

Hangszóró
Tájékoztatás, 
rendezvény kihangosítás



CONTENTS    9/2016

Richard Haddad: Greetings 

INNOVATION IN THE EDUCATION

Dr. Péter Kádár: The Kando Electric Energy 
Institution introduce themselves

Dr. Zoltán Kvasznicza: Research and Development 
Trends in the Institute of Information and Electrical 
Technology of the Faculty of Engineering and 
Information Technology at the University of Pécs

Dr. Dávid Raisz – Dr. István Kiss – 
Dr. Károly Veszprémi: Research and Innovation 
at the Dept. of Electric Power Engineering, Budapest 
University of Technology and Economics

MEASURING TECHNICS

Dr. György Elmer – Dr. István Gyurcsek: 
Effect of a loop impedance measurement on 
sensitive electronics

LIGHTING TECHNICS

Renáta Kéri – Dr. Ferenc Szabó – Péter Csuti: 
Preferred conditions of LED lighting to illuminate 
fine art paintings 

NEWS

Éva Tóth: 
New Executive director on the top of the ABB 
Hungarian filiale

Hungarian developed filling station was 
inaugurated by the Minister

Dr. János Bencze: News of Energetic

Aladár Kimpián: High voltage direct current 
(HVDC) transmission in Europe –Germany’s offshore 
wind farms in the North Sea Part 6.

Árpád Kiss: Recognitions of young inventors on the 
Hungarian Science of Academy

Zsolt Hárfás: News from the nuclear world

SOCIETY ACTIVITIES

Richárd Hlavay: Interview with the president 
Jozsef Béres

Károly Kovács: Recognition to the Hungarian 
representation of DEHN + SÖHNE

Dr. János Bencze: Greeting

Ferenc Czeglédy: 20th professional event in 
Szerencs

OBITUARY

TarTalOmjEgyzék   2016/9

Haddad richárd: Beköszöntő  ...................................... 4

INNOVÁCIÓ  az OkTaTÁSBaN

Dr. kádár Péter: Bemutatkozik a Kandó 
Villamosenergetikai Intézet  ............................................ 5

Dr. kvasznicza zoltán: Kutatási és fejlesztési 
irányok a PTE Műszaki és Informatikai Kar 
Informatika és Villamos Intézetében  ........................... 8

Dr. raisz Dávid – Dr. kiss István – 
Dr. Veszprémi károly: Innováció a BME 
Villamos Energetika Tanszékén  ..................................... 11

méréSTECHNIka

Dr. Elmer györgy – Dr. gyurcsek István: 
Az érzékeny elektronika esete a 
hurokimpedancia-méréssel  ............................................ 14

VIlÁgÍTÁSTECHNIka

kéri renáta – Dr. Szabó Ferenc – Csuti Péter: 
Preferált  megvilágítási szint és korrelált 
színhőmérséklet LED világítás esetén  ......................... 17

HÍrEk

Tóth éva: 
Új ügyvezető igazgató az ABB magyarországi 
leányvállalata élén  ....................................................... 20

Magyar fejlesztésű töltőállomást 
avatott a nemzetgazdasági miniszter  .................. 21

Dr. Bencze jános: Energetikai hírek   .......................... 22

kimpián aladár: Nagy egyenfeszültségű 
villamosenergia-átvitel Európában – Németország 
északi-tengeri partközeli szélparkjai 6. rész  .............. 24

kiss Árpád: Ifjú feltalálók elismerése 
a Magyar Tudományos Akadémián  ............................. 26

Hárfás zsolt: Nukleáris hírek  ......................................... 27

EgyESÜlETI élET

Hlavay richárd: 
Interjú Béres József elnökkel  .......................................... 30

kovács károly: Elismerés a DEHN + SÖHNE 
Magyarországi Képviseletnek  ........................................ 31

Dr. Bencze jános: Köszöntés  ........................................ 31

Czeglédy Ferenc: Szakmai rendezvény 
20. alkalommal- Szerencsen  ........................................... 32

NEkrOlÓg  .......................................................................... 34

Felelős kiadó: Haddad Richárd
Főszerkesztő: Tóth Péterné

Szerkesztőbizottság elnöke: 
Dr. Bencze János

Tagok:
Dr. Berta István, Béres József, 
Günthner Attila, Haddad Richárd, 
Hatvani György, Dr. Horváth Tibor, 
Dr. Jeszenszky Sándor, 
Dr. Madarász György, Orlay Imre,
Dr. Vajk István, Dr. Varjú György, 
Vinkovits András

Témafelelősök:
Automatizálás és számítástechnika: 
Farkas András
Energetika, atomenergia: Hárfás Zsolt,
Energetikai informatika: 
Woynarovich András
Energetikai hírek: Dr. Bencze János
Oktatás: Dr. Tóth Judit
Szabványosítás: Somorjai Lajos
Szakmai jog: Arató Csaba
Technikatörténet: Dr. Antal Ildikó
Világítástechnika: 
Némethné Dr. Vidovszky Ágnes
Villamos fogyasztóberendezések: 
Dési Albert
Villamos gépek: Jakabfalvy Gyula

Tudósítók: 
Arany László, Kovács Gábor, Lieli György

Szerkesztőségi titkár: Szeli Viktória

korrektor: Tóth-Berta Anikó
grafika: Kőszegi Zsolt
Nyomda: 
Innovariant Nyomdaipari Kft. Szeged

Szerkesztőség és kiadó: 
1075, Budapest, Madách Imre u. 5. III. e.
Telephely:
1075, Budapest, Madách Imre u. 5. III. e.
Telefon: 788-0520
Telefax: 353-4069
E-mail: elektrotechnika@mee.hu
Honlap: www.mee.hu
kiadja és terjeszti: 
Magyar Elektrotechnikai Egyesület
Adóigazgatási szám: 19815754-2-42

Előfizethető: 
A Magyar Elektrotechnikai Egyesületnél 
Előfizetési díj egész évre: 6 000 Ft + ÁFA

Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem 
küldünk vissza.
A szerkesztőség a hirdetések, és a 
PR-cikkek tartalmáért felelősséget nem 
vállal.

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. 
1900 Budapest, Tel.: 06-1-767-8262

Index: 25 205
HUISSN: 0367-0708 

Hirdetőink / Advertisers

· DEHN + SöHNE gmBH 

· HOFEka kFT.

· OBO BETTErmaNN kFT.

· VÁV UNION kFT.



A Magyar 
Elektrotechnikai 
Egyesület 
kiemelt támogatói:

Bevezető 
gondolatok
Az Elektrotechnika folyóirat minden olvasó-
jának mást és mást jelent.  Mindenki az 
érdeklődési köre alapján dönti el, hogy első-
sorban mire kíváncsi, amikor a lapot kinyit-
ja. Már sokszor elhangzott, hogy a tagság 
összetétele nagyon sokszínű, és ezt figye-
lembe kell venni a tartalmi összeállításnál. 
Van, aki a kis színes híreket keresi, van aki a 
tagsági események iránt érdeklődik, mások 
pedig a tudományos szakmai cikkeket ol-
vassák szívesen. Tudományos folyóiratként cél olyan műszaki 
tudományos írások megjelentetése, amelyek az elektrotech-
nikai ipar aktualitásait és újdonságait mutatják be.

 Annak, hogy mennyire széles területet fed le iparágunk, 
egyik legjobb bizonyítéka a „Fejezetek az Elektrotechnikából” 
című kiadvány, amely augusztusban jelent meg.  A kötet a 
Szakmai és Tudományos Bizottság, azon belül dr. Kádár 
Péter gondozásában és főszerkesztő asszonyunk, Tóth Éva se-
gítségével jött létre. A könyv 15 cikken keresztül mutatja be 
az elektrotechnika tudományterületeinek egy részét. Bízom 
abban, hogy sokan fogják forgatni, és hamarosan a követke-
ző területek ismereteivel kiadásra kerül egy hasonlón magas 
színvonalú könyv.

A másik fontos célja az Elektrotechnikának, hogy már szin-
te „évszázadokon átívelően” tartsa a kapcsolatot a minden-
kori tagsággal. Szervezeteink rendezvényeiről és mindarról, 
ami velünk történt, ezért folyamatosan beszámolunk. 
Itt jegyezném meg, hogy az egyesület Facebook-oldalán is 
várunk mindenkit. Kérem, csatlakozzanak a közösségi 
média felületén is, hogy információinkat ott is eljuttathassuk 
az Önök számára. Facebook-oldalunk elérhetősége: 
https://www.facebook.com/elektrotechnikaiegyesulet/ 

A szeptember - sokunk életében - az éven 
belül egyfajta fordulópontot jelent. Ilyenkor 
ér véget a nyári szabadságok időszaka, meg-
kezdődik az oktatási időszak. Az egyesület és 
egyben az iparág legnagyobb rendezvénye 
is ekkor kerül megrendezésre. Ez a hónap az 
innováció jegyében zajlik. A 63. Vándorgyű-
lés és Konferencia előadásai is az innováció 
és a fenntarthatóság témája köré csoporto-
sulnak. E lapszám kiemelt témája az innová-
ció az oktatásban.  A lap többek között be-
mutatja három hazai műszaki felsőoktatási 
intézmény kutatási területeit.

Az idei szegedi Vándorgyűlésen egy kis időutazást teszünk. 
Az Elektrotechnikai Múzeum és elnökségi bizottság jóvoltából 
olyan berendezések kerülnek kiállításra, amelyek bizonyítják 
a múltban történt innovációt.  A Technikatörténeti Bizottság 
konkrét témán keresztül mutatja be 100 év innovációs fejlő-
dését. A minikiállítás fő címe  „Mérőműszereink 100, 50 éve és 
napjainkban.” A két vitrin a feszültség- és ellenállásmérés, va-
lamint a teljesítmény- és fogyasztásmérés eszközein keresztül 
mutatja be a fejlődéstörténetet. Látható még  a bizottság 
tevékenységéről színes tabló-összeállítás és cikkszerzőink 
bölcs gondolatai, üzenetei. 

A rendezvényről (kiállításról, előadásokról), és a kiemelke-
dő témákról – ahogy eddig is – az év folyamán folyamatosan 
beszámolunk majd olvasóinknak.

Ezúton kívánok mindenkinek kellemes és hasznos idő-
töltést a lap olvasásához.

Haddad Richárd
Főtitkár
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Dr. Kádár Péter

A következőkben bemutatjuk az Óbudai Egyetem Kandó 
Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergetikai 
Intézetét. Röviden áttekintjük történetét, oktatási 
profilját, innovatív laboratóriumfejlesztési gyakorlatát.

Here we give a short overview about the Power System 
Department of the Kandó Kálmán Faculty of Electrical 
Engineering of Óbuda University. We introduce the history, 
the education portfolio and also the innovative laboratory 
development.

A ’KAndÓ’                                                                                               

Az 1898-ban alapított elődintézményekből 1969-ben alakult 
a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola, a legendás 
’Kandó’. 2000-től a Könnyűipari Főiskolával és a Bánki Donát 
Gépipari Főiskolával együtt alkották a Budapesti Műszaki 
Főiskolát. 2010-től gazdasági és informatikai karral kiegészül-
ve a BMF immár Óbudai Egyetemként működik, ami azóta to-
vább bővült a székesfehérvári Alba Regia Műszaki Karral, illetve 
Mérnökpedagógiai és Idegennyelvi Vizsgáztatási Központtal.

A VIllAmosEnERgEtIKAI IntézEt                                            

Az ÓE Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kart öt intézet al-
kotja: Automatika, Híradástechnika, Mikroelektronikai és 
Technológia, Műszertechnikai és Automatizálási, illetve 
Villamosenergetikai Intézet (ÓE KVK VEI).

A Villamosenergetikai Intézet oktatási és kutatási tevékeny-
sége során a hagyományos és legkorszerűbb technológiákat 
kívánja átadni a villamosenergia-ipar jövőbeni derékhadát 
képező műszaki személyzetnek, illeszkedve az üzemeltetési 
és fejlesztési feladatokhoz. Ehhez ma már az erősáramú isme-
reteken kívül magas fokú informatikai, számítástechnikai és 
elektronikai ismeretek is szükségesek. A rendszerszemléletű 
alapképzést az új tudományos-műszaki eredmények gyors, 
rugalmas elsajátítására alkalmas modulrendszerben választ-
ható tantárgyak egészítik ki.

A képzés folyamatos korszerűsítésével egyre nagyobb 
szerepet kapnak az oktatásban az alábbi részterületek:
– gazdaságos villamosenergia-termelés új módjai
– számítógépes folyamatirányítás a villamosenergia-iparban
– az alap energiahordozó struktúraváltásának hatásai
– elektronikus és mikroprocesszoros védelmek
– nagyfeszültségű berendezések állapotellenőrzése
– energetikai irányítástechnika és méréstechnika
– energetika és környezetvédelem
– korszerű szigetelőanyagok konstrukciós hatásai
– ajánlati tervezés, az elbírálás szempontjai
– az energetikai piac liberalizációjának műszaki, gazdasági 

hatásai
– megújuló energiaforrások kutatása
– relévédelem fejlesztése
– fogyasztó oldali befolyásolást érintő vizsgálatok
– micro- és smartgridek

Innováció az oktatásban

– fogyasztásmérő tesztelése
– transzformátor monitoringrendszer
– villamosenergia-minőségi mérések
– tervezőrendszerek (3D is)
– nukleáris technológiák, stb.
Az intézet az alapozó szakmai alapozó tantárgyakon túl (mint 
pl. a villamosságtan) többek között a következő szaktárgyak 
oktatását végzi előadások, gyakorlatok, laboratóriumi méré-
sek és projektfeladatok végrehajtása során:
– Villamos energetika
– Villamosenergia-ellátás
– Villamosenergia-rendszerek
– Energiagazdálkodás
– Energetikai informatika
– Különleges energiaforrások
– Védelemtechnika
– Erőművek villamos üzeme
– Fogyasztókészülékek
– Kapcsolókészülékek

BSC szinten villamosenergia-rendszerek, fogyasztói készü-
lékek és energetikai informatika specializációs csoportokban 
folyik az oktatás.

KutAtás és tudományos AKtIVItás                                    

A jó iskolához szükséges a hagyomány, az épület, a labora-
tórium, de nem lehet elfelejtkezni az oktatói gárdáról sem. 
Elmondhatjuk, hogy mindig is nagyon jó szakemberek ta-
nítottak nálunk, de sajnos az első generáció már nyugdíjba 
vonult. Volt kollégánkról, Bendes Tiborról a relévédelmi labo-
ratóriumot neveztük el. A generációváltás nem csak akarat 
és pénz kérdése. Szerencsére kezd felnőni az az utánpótlás, 
amely részben ennek az iskolának a padjaiban képezte ma-
gát korábban. Az oktatók minősítettsége tekintetében rövi-
desen 50% fölé kerülünk. Igyekszünk megtalálni az oktatás 
– kutatás – ipari feladatmegoldás egyensúlyát is. Az Intézet 
és a kutatóhelyek munkatársai aktív szerepet töltenek be a 
Magyar Elektrotechnikai Egyesületben, CIGRÉ-ben és IEEE-
ben. Számos intézeti publikáció készült, a hazai és nemzetkö-
zi konferenciákon folyamatos a részvételünk.

2014-ben alakult az Egyetemi Kutató és Innovációs Központ, 
melynek feladata az egyetemen működő, karoktól független 
tudásközpontok, kutatóközpontok tevékenységének össze-
hangolása. Ennek részeként formálódott 2015-ben az Alter-
natív Energiaforrások Tudásközpont a korszerű energia-előál-
lítási formákat kutató-fejlesztő tudományos műhely, mely se-
gíti az innovatív alkalmazások terjedését, az energiatudatos 
szemlélet kialakítását és széles körű terjesztését egyetemi és 
társadalmi szinten egyaránt. Feladata, hogy a fenntartható és 
hatékony energiatermelés – szállítás – elosztás – felhasználás 
körébe tartozó projektekhez szakmai támogatást nyújtson. 
Mindemellett oktatási és kutatási tevékenységet folytat egye-
temen belüli és külső partnerekkel, részt vesz a tananyag- és 
laboratóriumfejlesztésben, a TDK-munkák támogatásában 
és a PhD-képzésben. Tevékenysége kiterjed az Óbudai Zöld 
Szabadegyetem támogatására.

A teljesség igénye nélkül megemlítenénk, hogy az alábbi cégek 
szakmai-anyagi támogatása segíti az oktatási tevékenységünket: 
MAVIR, ELMŰ, E-ON, Prolan, Infoware, C+D Automatika, stb.

InnoVácIÓ Az oKtAtásbAn                                                            

Egy meghatározás szerint „Az innováció a fogyasztói igények 
kielégítésének új, a korábbinál magasabb minőségű módja.”1 

Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan 2000 Aula kiadó

Bemutatkozik a Kandó 
Villamosenergetikai 

Intézet



Vizsgálni tudjuk az ún. háztartási léptékű kiserőmű-alkalma-
zások egészének (nem csak elemeinek) viselkedését szélsősé-
ges időjárási esetekben is (hideg, meleg, szélvihar, felhősza-
kadás, szmogos, párás környezet, stb.). 

Egy másik fontos vizsgálati terület az időtartam-vizsgálat, 
amelyek során az elvi képességekkel felruházott műszaki be-
rendezés által hónapok során ténylegesen megtermelt ener-
giát mérjük meg. 

Végül pedig nagyon fontos az összehasonlító jellegű vizs-
gálat, amikor pl. különböző típusú napelemek azonos kör-
nyezeti és besugárzási paraméterek melletti termelését tud-
juk elemezni.

A Szőlő utca 4. számú ingatlan tetején a napelemek alkal-
mazása az energetikában területhez kapcsolódóan telepítés-
re kerültek:
– Univerzális napkövető rendszer (számítógépes vezérléssel, 

szenzorokkal, mechanikával, kéttengelyű (azimuth, zenith) 
automatikus naphelyzet-érzékeléses vezérlésű, kézi vezér-
lés elsőbbséggel, szekunder sugárzás kompenzálással. Biz-
tonsági beállásos (vihartűrő) kivitelben) 

– Különböző típusú napelemsorozatok 
– Hálózatra visszatápláló 3 kWp napelemes erőmű
– 5 db hallgatói napelem karakterisztika mérőhely
– Inverterek hálózati hatásait vizsgáló mérőhely.

Az üzemelő napelemek, azok tartószerkezetei és nem ke-
vésbé az elektromos vezetékek és csatlakozók jelentős kör-
nyezeti hatásoknak vannak kitéve a majd negyed százados 
tervezett üzemidő alatt. A napelemtokozások homlok oldali 
átlátszó védő-, ill. hordozórétegének mind mechanikai szi-
lárdságában, mind pedig sugárzás-áteresztőképességében 
degradáció állhat be.

A napelem hátoldalán lévő kivezetések és a táblát keretező 
könnyűfém keretet korrózió fenyegeti, éppen ezért fontos a 
hosszú, lassú környezeti hatásokra lezajló öregedési folyama-
tok felgyorsított szimulációja, az ellenálló képesség vizsgálata.

A kötésbomlások hatására bekövetkező öregedési reakci-
ókat elsősorban az UV-sugárzás és az ózon okozza, főként az 
egyes műanyag alkatrészeknél.

A (kén)savas eső, az utak mellett felverődő csúszásgátló só-
oldat agresszívan korrodálja a fém alkatrészeket, esetenként 
galvánelemeket is képez.

Az öregedést előidézheti magas vagy alacsony hőmér-
séklet, ill. ezek váltakozása is, amit klímakamrában tudunk 
szimulálni.

A napelemek öregítéses vizsgálataihoz kapcsolódóan az 
alábbi berendezésekkel rendelkezünk:
– Xenotest sugárzó (65 +/- 3 fok Celsius, 65% páratartalom, 

60 +/- 2 W/m^2 (300-400 nm), 18 min nedvesítés, 102 min 
szárítás)

– Környezeti hatások szimulációs Kesternich kamra 
(800x500x750 mm, 24 h, SO2, 40 fok Celsius +/- 3 fok Celsius, 
max. 75% páratartalom, ISO 6988 szerinti vizsgálatokra)

– Klímakamra (...-50…+120 +/- 2 fok Celsius, 10-99 +/- 5% pá-
ratartalom)

– Ózonállóság detektortesztert (40 +/-2 fok Celsius, 55 +/-5%, 
(200+/-50)*10^6 ózonkoncentráció)

A laboratóriumok néhány berendezéscsoportja:
– napelemek, napkövető rendszer
Intézetünkhöz 8 db folyamatos üzemű kis HMKE kategóriájú 
erőmű tartozik: 0,08 + 0,12 + 4 x (0,24) +3,3 + 3,5 kW csúcstelje-
sítménnyel. Ezek közt mono-, poli-kristályos, amorf, ill. flexibilis 
vékonyréteg napelemtáblák üzemelnek. Meg kell említeni az 
ipari léptékű, 24 m2-es automatikus napkövető rendszer is.

Nem szégyelljük ezt a megközelítést, hiszen az iskola, oktatás 
nem öncélú, feladata, hogy a társadalom számára is hasznos 
szakembereket képezzünk. Ily módon az innováció a gyakor-
latorientáltságot, naprakészséget, igények iránti érzékenysé-
get jelenti. 

Mérnökeinket elsősorban a hazai villamos ipar alkalmaz-
za, így odafigyelünk az ipari technológiai tendenciákra, az 
ipar kéréseire. Rendszeresen oktatnak nálunk gyakorló ipari 
szakemberek, akik a mindennapi tapasztalatokat tudják meg-
osztani. Nem ritka, hogy eseti jelleggel hívunk meg cégeket, 
hogy a különböző kurzusokat színesítsék. 

Jó kapcsolatot alakítottunk ki a szakmai gyakorlatok okán 
is. Mintegy másfél évtizede, a hallgatóknak több mint har-
mada részt vesz a kooperatív képzésben. Ennek lényege, 
hogy az utolsó félévekben a hét több napját töltik fizetésért 
kint a cégnél, mintegy betanulóként, hasznos munkát vé-
gezve. A program sikerét mutatja, hogy az ilyen hallgatók 
80 százaléka az adott cégnél folytatja munkáját a diploma-
szerzés után is. 

Fontos szerepe van a TDK-munkának is. A hallgatók kon-
zulenseikkel általában valós ipari problémákat járnak körül, 
adnak valamilyen részletességű megoldásokat.

Az oktatásban nagy szerepet szánunk az önálló projektala-
pú feladatmegoldásnak.

Hagyományosan a ’Kandó’ üzemmérnököket képzett 
6 félév alatt. A bolognai folyamat eredményeképpen jelen-
leg ez 7 félévre egészült ki, és BSC oklevelet ad. Nagy sikere 
van az 6 éve indított Iparfelügyeleti és kommunikációs MSC 
szaknak is. Itt további 4 félévben elsősorban infrastruktú-
rahálózatokhoz (villamos, távközlési, víz, gáz, stb.) adunk 
szakismereteket. Nemrég indult a 3 féléves napelemes 
szakmérnökképzés is.

Új trend az elektronikus oktatásban a MOOC, azaz a 
Massive On-line Open Course (szabad fordításban ingyenes 
online szabadegyetemnek lehet nevezni). Az Óbudai Egye-
tem által 2014-ben létrehívott Kárpát-medencei Online Ok-
tatási Centrum, amely élve a magyar nyelv összekötő erejével 
kiszolgálja a Kárpát-medencében magyar tannyelvű képzést 
folytató összes felsőoktatási intézményt, különös tekintettel 
a határon túli intézményekre. 2015-ben az Óbudai Egyetem 
K-MOOC elektronikus oktatási kínálatában elindítottuk a „Kü-
lönleges energiaforrások” kurzust, amit azóta több mint szá-
zan végeztek el sikeresen.

A gyakorlatiasság és az európai viszonyok megismerése 
végett 7. éve szervezünk 4 napos szakmai buszos kirándulást 
Németországba, többek közt a MEE és a VDE támogatásával, 
ahol energetikai létesítményeket keresünk fel.

lAboRAtÓRIumI fEjlEsztésEK                                                     

A VEI számos „klasszikus” laboratóriummal rendelkezik a 
nagyfeszültségű technika, védelmes, kapcsolókészülék, ener-
getika, villanytan és fogyasztói berendezések tekintetében. 
Ezen túl 3 új típusú laboratórium került kiépítésre az utóbbi 
évtizedben:
– Kültéri napelem, napkollektor, szél- és vízenergia laborató-

rium Óbudai Campus C épület
– Kültéri napelem laboratórium Óbudai Campus B épület
– Klimatikus hatások kutató- és oktatólabor.

A megújuló természeti erőforrások alkalmazását alapvető-
en laboratóriumokban és lehetőség esetén eredeti felhaszná-
lási környezetben is célszerű vizsgálni. A berendezések egy 
részét a tetőn helyeztük el, ahol valós időjárási környezetben, 
közvetlenül benapozott területen tudunk méréseket végezni. 
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– napkollektor mérőpad
Szintén folyamatos hőmennyiségméréssel ellátott napkollek-
tor mérőpaddal rendelkezünk, ahol párhuzamosan  azonos 
besugárzás mellett  4 féle napkollektorpanel üzemi viselke-
dését tudjuk tanulmányozni.

– hőszivattyú
Rendelkezünk két levegő-víz hőszivattyúval is, melyek az 
épület HMV rendszerére táplálnak rá.
– tüzelőanyag-cella, hidrogén-generátor
Egy évtizede része a hallgatói méréseknek a hidrogénüzemű 
tüzelőanyag-cella. A hidrogéngazdaság és hidrogén alapú 
energiatárolás oktatásához most kerül kiegészítésre a rend-
szer egy újabb tüzelőanyag-cellával, hidrogénfejlesztővel és 
kompresszorral.
– mikro CHP berendezés
A kogeneráció hazánkban elterjedt a 100, ill. néhány MW-os 
nagyságrendben. A világon a háztartási kazánpozícióba he-
lyezhető néhány kW-os mikroCHP berendezések terjedőben 
vannak. 5 éve üzemel a benzin és gázüzemű, autómotoros 
hajtású, aszinkron motor-generátorral működő (!) 7 kW-os  
egyedi fejlesztésű mikroCHP berendezésünk.

–  tározós vízerőmű
Máig unikálisnak számít a 
Pelton turbinával üzemelő 
tározós vízerőmű model-
lünk. Minden üzemi para-
méter, hatásfok mérhető 
– ami egy valós rendszeren 
is számításba jöhet.
–  szélturbinák
Hosszú mérési adatsoro-
kat gyűjtöttünk az óbudai 
telephely szélklímájára vo-
natkozóan, tapasztalato-
kat szereztünk a kisléptékű 
vízszintes és függőleges 
tengelyű szélturbinák üze-
meltetésében.

– adatgyűjtő rendszerek
Az intézet számos adat-

gyűjtő rendszer üzemeltet 
párhuzamosan – elsősorban 
oktatási céllal. Ezek közül 
meg kell említeni a PROLAN 
mezőgépeit, a PQube ener-
giaminőségi adatgyűjtőket, 
a különböző internet alapú 
napelemes termelés regiszt-
rálókat és a Sharky hőmeny-
nyiség regisztrálókat.
– egyetemi pályázati fejlesz-

tések
Az Óbudai Egyetem már 

2012-ben másik három ma-
gyarországi egyetemmel 
együtt helyet kapott az UI 
Green Metric Ranking of 
World Universities felmé-
résében. A listára azok a 
felsőoktatási intézmények kerülhetnek fel, amelyek műkö-
désük során érvényesítik a fenntartható fejlődés, a környe-
zettudatos intézményműködtetés szempontjait. Azóta is 
több megújuló beruházás történt, többek között a VEI-nek 
otthont adó Bécsi úti épület KEOP pályázatból történt hőszige-
telése, vagy pedig az Óbudai Campuson megvalósult 30 + 40 + 
40 kW-os napelemes rendszerek telepítése. Ezzel összessé-
gében mát több mint 120 kW-nyi napelemes rendszer üze-
mel Óbudán!

ÖsszEgzés                                                                                                       

Elmondhatjuk, hogy az elmúlt közel fél évszázadban a ’Kandó’ 
egy meghatározó eleme a hazai szakmai felsőoktatási palet-
tának. Folyamatos jelenlétünk az állandó megújulás, az ipari 
kapcsolattartás és az iparnak való megfelelőség eredménye 
is. Igyekszünk továbbra is figyelni az igényeket, és ilyen ér-
telemben bizton állíthatjuk, hogy egy évtized múltára sok 
mindenben lesz változás a jelenlegiekhez képest. Részben ez 
is az innováció.
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1. ábra  Napkövető rendszer

4. ábra  Pelton turbina

2. ábra  Napkollektorok, napelemek, szélturbinák

3. ábra  MikroCHP berendezés

5. ábra  Szélturbina beemelése
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spektroszkópiás, illetve tomográfiás adatokat kapunk. A mérő-
rendszer nagy előnye, hogy a fizikai kölcsönhatásokon alapuló 
mérési módszerek (pl. akusztikus és elektromos) egy időben, 
ugyanazon geometriájú érzékelő elrendezésen kivitelezhetők, 
és a mérési eredmények korrelálhatók egymással. 

A csoport kutatási tevékenysége általában véve a 
roncsolásmentes mérési eljárásokra terjed ki, ezen belül két 
fő ág a biológiai vizsgálatok, ill. egyéb anyagvizsgálatok. 
Az élő szervezeteken belül elsősorban az emberi fül tulajdon-
ságai, a testzsír és többféle daganatos problémák állnak a ku-
tatás fókuszában. Az épületek, termek akusztikai tulajdonsá-
gainak, továbbá gépek, gépjárművek és épített szerkezetek 
anyagminőségére, élettartamára vonatkozó eljárások fejlesz-
tése tartozik még a csoport kutatási profiljába. 

Jelenleg ezek a kutatási célok egy meglévő PTE egyetemi 
szabadalomra (PTE NaSDi, Natural Sound Distortion) és egy 
éppen szabadalmaztatás alatt álló mérési, adatgyűjtési, fel-
dolgozási eljárásra (elektromos és akusztikus multifrekvenciás 
anyagvizsgálati eljárás) épülnek. 

VIllAmosEnERgIA-mInőség VIzsgálAtA                             

Napjaink aktuális kérdése a villamos energia minősége, az azt 
meghatározó jellemzők, azok azonosítása, méréssel történő 
meghatározása a fogyasztói elégedettség növelésére.

Kutatási részterületek:
– Kis- és középfeszültségű hálózatok, valamint a közvilágítás 

zavarainak vizsgálata
– Kis- és középfeszültségű, közcélú távvezetékek, nagy/kö-

zépfeszültségű és közép/kisfeszültségű transzformátorál-
lomások és közvilágítási berendezések elektromágneses 
összeférhetőségi problémáinak vizsgálata

– Vezetett és sugárzott zavarok mérése, dokumentálása, az 
eredmények feldolgozása

– Referencia-adatsorok és konkrét zavarok forrásainak be-
azonosítása

– Hajtástechnikai berendezések által keltett zavarok feltárása

EllátásbIztonság nÖVElésE 
A KÖzépfEszültségű hálÓzAtoK 
üzEmEltEtésénEK fEjlEsztéséVEl                                          

A kutatás célja a villamos energia rendelkezésre állásának 
minőségi javítása, terepi mérések és laboratóriumi modellek 
segítségével, távműködtetésű oszlopkapcsolók automatizá-
lásával. 

Vajon a XXI. század egyeteme, a kutatók, az oktatók milyen 
választ tudnak adni erre a kérdésre? 

Véleményem szerint az elsődleges feladat az oktatás, a te-
hetséggondozás, továbbá olyan felkészült szakembereket, 
a mi esetünkben mérnököket képezni, akik a technika által 
uralt korunkban is képesek innovatív feladatok felvetésére és 
azok megoldására. 

Ennek a küldetésnek egy intézmény akkor tud hitelesen 
megfelelni, ha oktatói maguk is képesek tudományos ered-
ményeket elérni, előre vinni tudományterületük fejlődését.

A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar 
nyolc alapképzéssel lefedi a műszaki, művészeti és az infor-
matikai tudományterületeket, továbbá hallgatóink 10 angol 
és magyar nyelvű mesterképzés közül is választhatnak. 

Ezen sokrétű – „colors of Engineering” hirdeti egyik szlo-
genünk – színes oktatási portfólióból a villamosmérnöki és 
mérnökinformatikus képzésekhez kapcsolódó kutatási témák 
ismertetésével szeretném bemutatni, hogy az oktatás-kuta-
tás egységében, miként tud egy vidéki intézmény megfelelni, 
reagálni napjaink kihívásaira. 

hIsztERézIs modEllEK 
Az ElEKtRomágnEsEs téRbEn                                                    

Nemlineáris rendszerek gerjesztés-válasz kapcsolatát több-
értékű hiszteréziskarakterisztikával lehet modellezni. A ku-
tatási téma ezen hiszteréziskarakterisztika makroszkopikus, 
mezoszkopikus, ill. mikroszkopikus elvek alapján való model-
lezése, úgy mint Stoner-Wholfarth-modell, Jiles-Athertom-
modell, Preisach-modell, ill. különböző analitikus függvény-
nyel való közelítése. A kidolgozott hiszterézismodell méréssel 
való igazolása után a hiszteréziskarakterisztikának mérnöki 
tervezésbe való beillesztéséhez különböző numerikus mód-
szerekbe való implementálása a kutatás célja. A szimuláció 
során az egyes rácspontokhoz illeszkedő, különböző mérté-
kig gerjesztett nemlineáris karakterisztikán a megfelelő pont 
iterációval való meghatározása során felmerül az iteráció sta-
bilitásának kérdése, amely akár kaotikus rendszerek vizsgála-
tához vezethet.

RoncsolásmEntEs méRéstEchnIKA                                          

A Roncsolásmentes Méréstechnikai Kutatócsoport tevékeny-
ségének alapját az intézet és külső cégek által kifejlesztett 
sokcsatornás, univerzális nagy felbontóképességű átviteli 
függvény vizsgálatára használható mérőrendszer (Lock-in 
amplifier) adja. Ezzel a berendezéssel a különböző anyagok 
akusztikusan, elektromosan, mágnesesen vagy elektromágne-
sesen átvilágíthatók. Ennek eredményeként nagy mennyiségű 
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„mi dolgunk a világon” fogalmazta meg a kérdést és 
a választ „gondolatok a könyvtárban” c. versében a 
reformkor költője, Vörösmarty mihály. 

Kutatási és fejlesztési irányok 
a PTE Műszaki és Informatikai 

Kar Informatika és Villamos 
Intézetében

Dr. Kvasznicza Zoltán

Felvonó hajtás vezetett zavarainak mérése
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A kutatás tárgya olyan megoldások vizsgálata, keresése, 
amelyek szélsőséges körülmények (havária) között is alkal-
masak az ellátásbiztonság kapcsán elvárt paraméterek bizto-
sítására. 

potEncIálEloszlás VIzsgálAtA                                                     

A vizsgálat célja ellenállás és potenciáleloszlás mérése és szá-
mítása áramszolgáltatási területen különböző, jellemző talajú 
helyeken kis- és középfeszültségű, vasbeton oszlopok men-
tén, illetve azok körül. 

A jellemző oszlopfelépítés és -kialakítás, valamint az osz-
lopokon jellemzően előforduló szerkezetek felmérését 
követően kis frekvenciás, rezisztív oszlopmodellek kerülnek 
kifejlesztésre, amelyek felhasználásával – szimulációs szoftver 
segítségével – a potenciáleloszlása számítható üzemszerű és 
földzárlatos állapotokban. 

domotIKA                                                                                              

A domotikai kutatások az épületek automatizálási, felügyeleti 
és irányítási rendszerét foglalják magukban. A domotika főbb 
célkitűzései, követelményei és előnyei az alábbi pontokban 
foglalhatók össze:
– komfortosság, kényelem, 
– gazdaságos üzemeltetés,
– költségek optimalizálása,
– biztonság,
– megbízhatóság,
– egyszerű kezelhetőség,
– rugalmas fejleszthetőség, bővíthetőség,
– környezettudatosság,
– egészséges környezet biztosítása, fenntartása.

A projekt a Smart Building, Smart infrastructure irányban 
az épületek intelligens üzemeltetését célozza meg, melyben 
a különböző szenzormegoldásokkal gyűjtött adatokkal az 
épület alrendszereit optimálisan lehet üzemeltetni. 

oRcA                                                                                                             

A tehetséggondozás sikertörténete a Pollack Eco Team, amely 
évek óta fejleszti a hidrogén üzemanyagcellás, üzemanyag-
takarékos „ORCA” koncepciójárművet, amellyel 1. helyezést 
szereztek a spanyolországi Solar Race-en és 10. helyet Európa 
legnagyobb fogyasztási versenyén, a Shell Eco Marathonon.

A 2014-es Shell Eco Marathonon, Rotterdamban a Pollack 
Eco Team újra egyéni rekordot döntött, és 144 km/kWh fo-
gyasztással a 7. helyet szerezte meg az európai mezőnyben.

A PTE kutatóműhelyében nemcsak az üzemanyagcellás fejlesz-
tések folynak, a teljes karosszériát is helyben készítették. A fejlesz-
tés az összes fontos kutatási területet lefedi, így az elektronikai 
hardverfejlesztés, a programozás, az adatgyűjtés, sőt az áramlás-
tani és az anyagfejlesztési kutatások is helyben történnek.

KépfEldolgozás                                                                                     

A digitális képfeldolgozás az utóbbi évek egyik leggyorsab-
ban növekvő és széleskörűen elterjedt tudományága. Ipari, 
megvalósult alkalmazásaink léteznek a szürkületi látás terü-
letén. A szemmozgás követő valós idejű beágyazott rendsze-
rünk kifejlesztését követően projektjeinkben a gépi látás a fő 
kutatási irány, melyet autonóm drónokkal valósítunk meg.  

E témakörhöz kapcsolódó részterületek: 

Mozgáskövetés (szemmozgás, 
objektummozgás)                                                                            
Egy mozgáskövetés során a képfeldolgozás, jelfeldolgozás 
matematikai hátterét felhasználva pontos információt ka-
punk a vizsgált objektum térbeli és időbeli elhelyezkedésé-
ről. Szemmozgáskövetés során azt mérjük, hogy a vizsgált 
személy adott időben hová tekintett.

Erre a koordinátára a pupilla követéséből, a mért adatok 
feldolgozásából következtetünk. A méréshez valós idejű ka-
merát, a National Instrument LabView programját, illetve en-
nek kiegészítő moduljait használjuk.

Tüzelőanyag cellás autó fejlesztés

Mozgáskövetés

GTEM cellás mérés

Fejlesztés drónokra



2. modul: Párhuzamos programozási módszerek
– Párhuzamos programozás GNU/Linux környezetben
– MPI programozás és példatár
– OpenCL
– Selected Topics in the Theory of Concurrent Processes with 

Applications
– Párhuzamos programozási eszközök kombinált alkalmazásai
3. modul: Párhuzamos alkalmazások
– Cloud computing architektúrák és szolgáltatások
– Felhőszámítási környezetek alkalmazása mérnöki gyakor-

latban
– GPGPU-k és programozásuk
– Diagnosztikai célú orvosi képfeldolgozás párhuzamos és 

elosztott rendszereken
– Beágyazott rendszerek a mérnöki gyakorlatban
– Multicore processors

InfoRmAtIKA mEzőgAzdAságI AlKAlmAzásAI  

Hazánkban több mint 2000 engedélyezett gyomirtó szer van, 
amelyeket egy növényvédelmi szakember sem követhet nap-
rakészen (forgalmazhatóság, érvényességi idő, hatóanyagok, 
stb.). Ehhez a problémához fejlesztünk - a mezőgazdasági 
területeken is használható - androidos alkalmazást.

Az Észak-Amerikából származó parlagfű – amelynek pol-
lenjére minden ötödik ember allergiás hazánkban – felisme-
rése összetett és bonyolult képfeldolgozási feladat, amelyre 
megoldásokat több irányból is javaslunk, például az úgyne-
vezett SURF algoritmus használatát követően statisztika- és 
szenzivitásanalízissel, illetve részleges alakfelismeréssel, lé-
nyegkiemeléssel és celluláris neurális hálózatos tanuló algo-
ritmussal.

A Mecsek erdőiben számos helyen megtalálható medve-
hagyma-termőterületek határvonalának fraktáldimenziója 
sok szempontból érdekes a botanikusoknak. Ugyanakkor a 
határvonalakat csak hosszantartó és igen fáradtságos úton 
tudják meghatározni. A tanszékeinken folyó Quadcopteres 
berepülésekkel hatékonyan támogatjuk ezt a felmérést.

Ebben az esetben adva van egy felderítő eszköz, amely a 
terepen GPS-koordináták alapján, előre meghatározott pon-
tokat érintve, kijelölt útvonalat jár be. Az útvonal kiszámítása 
offline módon történik, az eszköz által bejárandó légifolyo-
sóban található tereptárgyak többsége ismert, ugyanakkor 
a nem várt, különleges eseményeket az eszköz a helyszínen, 
repülés közben, autonóm módon korrigálja.

Vörösmarty pátosszal teli kérdésére és válaszára a mai tudo-
mányterületről kutatásaink ismertetésével racionális választ 
szerettem volna adni, de egy műszaki ember sokoldalú, ezért 
hadd zárjam soraimat David Van Reybrouck sajátos, szimpati-
kus kutatásdefiníciójával: „Amikor az embert megragadja egy 
új kutatási terület, az a szerelem sajátos formája. Az első kon-
taktus a csábítás, a vonzás. Mint amikor egy partin elkapok egy 
csábító pillantást, amelyben ott a fondorlatos ármány, ismét 
odanézek, és már tudom, hogy késő, el vagyok veszve.”

Szürkületi látás, világítás vizsgálata                         
Mivel az éjszakai közlekedés az úgynevezett mezopos (szür-
kületi) látás során történik, fontos kérdés az ilyenkor működő 
mechanizmusok pontos feltérképezése, vizsgálata és ez alap-
ján történő modellezése.  

Hőképek mennyiségi és minőségi kiértékelése
Infrared kamerát alkalmazva lehetőség van a következő alkal-
mazások kidolgozására:
– roncsolásmentes anyagvizsgálat,
– féligáteresztő anyagok minőségi/mennyiségi analízise.

Az elkészült hőképeket többféle módszerrel lehet feldol-
gozni, kiértékelni. Számítógép segítségével például nemline-
áris diffúziós modelleket és különböző numerikus módszere-
ket lehet alkalmazni.

További kapcsolódó projektjeink:
– alakfelismerés, mintaillesztés: az alakfelismerés során adott 

minták, illetve jellemzők segítségével keresünk egyezése-
ket az adott képen;

– képek minőségjavítása, szűrési feladatok;
– kiterjesztett valóság alkalmazása (augmented reality): a 

képi valósághoz digitálisan hozzáadott tartalmak létreho-
zása és használata

soKpRocEsszoRos REndszEREK                                              

A projekt célja, hogy fejlessze a szuperszámítógépeken futó 
párhuzamos programozási alkalmazásokat, módszereket, al-
goritmusokat, illetve, hogy elkészítse az ezzel a témával kap-
csolatos tananyagokat.

A Pécsi Tudományegyetem által vezetett konzorcium – 
amelynek tagja volt még az Óbudai Egyetem és a Debreceni 
Egyetem is – egy TÁMOP pályázat keretében kifejlesztett 23 
korszerű, kurrens tudományos eredményekre épülő tananya-
got magyar és angol nyelven, a párhuzamos programozási 
eszközök, módszertanok, algoritmusok és alkalmazások terü-
letén. A tananyagok felhasználhatók a Mérnök informatikus 
BSc és MSc képzésekben. 
A tananyagok három fő modulba sorolhatók:
1. modul: Párhuzamos algoritmusok
– Párhuzamos numerikus módszerek
– Párhuzamos algoritmusmodellek
– A numerikus lineáris algebra párhuzamos algoritmusai
– Diszkrét optimalizálás párhuzamos környezetben
– Előfeldolgozás párhuzamos numerikus szimulációkhoz
– A gépi látás és képfeldolgozás párhuzamos modelljei és 

algoritmusai
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1. bEVEzEtés                                                                                            

 A BME Villamos Energetika Tanszéke munka-
társainak nevében köszöntjük a MEE 63. Vándorgyűlésének részt-
vevőit és a lap olvasóit. Cikkünk a Vándorgyűlés tematikájához 
(„Innováció és trendek az elektrotechnikában”) igazodva betekin-
tést nyújt az ország legnagyobb műszaki képzőhelyén a villamos 
energetika területén végzett kutatás-fejlesztési tevékenységbe. 
Célunk, hogy együttműködéseink bővítésével tovább gazdagít-
suk a hazai villamosenergia-ipart versenyképes eredményekkel 
és megoldásokkal. 

2. VIllAmos műVEK és KÖRnyEzEt 
csopoRt munKáI                                                                               

2.1 Vasúti Integrált Energetikai Rendszer (VIntER)
A kutatás-fejlesztési projekt során az alábbi vasúti technológiák 
energiamegtakarítási potenciálját vizsgáltuk meg: váltófűtés, tér-
világítás, előfűtő telepek, energiakereskedelem.

A fenti területek kutatása során meghatároztuk az egyes te-
rületek energiamegtakarítási potenciálját, kidolgoztunk meg-
oldásokat, algoritmusokat ezeknek a kiaknázására. Az elkészült 
tanulmány alapján a projektvezető Prolan Zrt. két kiemelt terü-
leten (térvilágítás, váltófűtés) szükséges szoftverkomponenseket 
fejlesztett ki, amelyek alkalmasak az alrendszerek egy központi 
energetikai rendszerben történő kezelésére, a felhasznált energia 
optimalizálására.

2.2 hálózati inverterek elektronikus mérők pontosságára 
gyakorolt hatásának vizsgálata
A munka célja a közeli jövőben a kisfeszültségű hálózatokon nagy 
számban megjelenő háztartási méretű kiserőművek (HMKE) impul-
zusszélesség-modulált (ISZM) invertereinek a 2-150 kHz frekven-
ciatartományban az ELMŰ-ÉMÁSZ ellátási területén alkalmazott 
elektronikus felépítésű mérőkre (smart és nem smart egyaránt) 
gyakorolt hatásainak (pl. mérési pontosság) vizsgálata.

Az EMC szabványokban korábban sem zavarkibocsájtási, sem 
zavartűrési határérték az említett frekvenciatartományra nem 
volt definiálva, azonban a smart mérőkkel kapcsolatos nemzet-
közi pilotprojektek kapcsán kiderült, hogy a hálózati inverterek 

a smart mérők pontosságát jelentősen (15-100%) befolyásolhat-
ják, tekintve, hogy a mérőket követelmény hiányában az említett 
frekvenciatartománybeli zavartűrésre nem ellenőrizték.

A munka során feladatunk volt az ISZM inverterek és az elekt-
ronikus mérők összeférhetőségének (EMC) vizsgálata laboratóri-
umi mérésekkel. A munka eredménye elősegíti a felkészülést a 
várható hálózati problémák megismerésére, azok megoldására a 
partner áramszolgáltatók (ELMŰ és ÉMÁSZ) számára.

2.3 Villamosenergia-piac modellezés és szimuláció
A MAVIR ZRt. és a BME VIKING Zrt. alkotta konzorcium projekt-
jének célkitűzése a másnapi szervezett villamosenergia-piac 
és a szabályozási tartalékok piaca közötti integráció fejlesztése 
volt, mellyel optimalizálható a két piac által allokált erőforrások 
lekötése. A projekt keretében azon algoritmust is kifejlesztettük, 
melynek segítségével egyszerre optimalizálhatók a villamos-
energia-termelői, az átviteli hálózati és a szabályozói tartalékka-
pacitások, ezáltal növelve a villamosenergia-ellátás biztonságát 
költségmegtakarítás elérése mellett. A modell ezen túlmenően 
hosszú távú szimulációra, piacmonitorozásra és egyéb elemzések 
végrehajtására is alkalmas.

A fejlesztés eredményeként három termék jött létre: egy piac-
üzemeltető eszköz, egy kereskedelmi tréningszimulátor és egy 
piacmonitoring eszköz. A piacüzemeltető eszköz a szervezett vil-
lamosenergia-piac működtetésével optimális erőforrás-elosztást 
képes biztosítani, illetve a jelenleg izoláltan működő részpiacok 
integrációjával csökkenhetnek a rendszerszintű költségek is. A 
piacmonitoring eszközzel a másnapi villamosenergia-piac és a 
tartalékpiac folyamatait akár egymástól különböző villamosener-
gia-piacok összekapcsolásakor is elemezni lehet. Emellett a rend-
szer alkalmas a villamosenergia-áramlások becslésének támoga-
tására, megkönnyítve az átviteli hálózatfejlesztés tervezését is. 
A kereskedelmi tréningszimulátor alkalmas arra, hogy publikus 
adatok felhasználásával különböző kereskedelmi szcenáriókat 
vizsgálhassanak a szakemberek. A szimulátor így oktatási és stra-
tégiaépítési célokat is szolgálhat. 

A fejlesztés eredményeként elkészült az új kooptimalizációs 
piacdizájn, és a létrehozott eszközök hatékonyan támogatják az új 
piacmodell beépítését a jelenleg formálódó, jogszabályilag is egysé-
gesítendő európai villamosenergia-piaci környezetbe. Eredménye-
ink iránt fokozódó érdeklődést mutat az ENTSO-E és az ACER is.

2.4 földzárlati hibahely meghatározása (KÖf)
Az E.ON Hungária Zrt. és a BME közötti korábbi 
K+F együttműködés keretében kifejlesztettünk és 
a Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Polgár alállomásában 
üzembe helyeztünk egy új, innovatív földzárlati hi-
bahely meghatározó berendezést (FZHM). Bár az eszköz még nem 
érte el a kereskedelmi forgalomba hozatalhoz szükséges szintet, 
az eddigi eredmények nagyon biztatók. Jelenleg a berendezést 
továbbfejlesztjük annak érdekében, hogy pontosabb és megbíz-
hatóbb eredményeket szolgáltasson. További cél az FZHM beren-
dezés integrálása az üzemirányítási rendszerbe és a diszpécserek 
üzemeltetési gyakorlatába. A projekt főbb lépései az alábbiak:
– A Polgár NAF/KÖF állomásban működő FZHM berendezés 

eddigi 2,5 éves kísérleti üzemének részletes elemzése.
– A jelenleg működő FZHM berendezés üzemirányítási rendszer-

be való illesztése.
– Javaslattétel a behatárolás pontosságának növelésére (ide ért-

ve a zárlatos vonal kiválasztásának és a mélységi behatárolás-
nak a pontosságát is).

– A kiértékelésbe újabb információk bevonása (oszlopra szerelt 
zárlatjelzők és később a TMOK-kből származó mérési adatok).

Bár a fejlesztés még folyamatban van, a javasolt FZHM rendszer-
ről kijelenthető, hogy
– gyorsan (<1,5 mp alatt) és pontosan (400 m pontossággal) ké-

pes a földzárlatok többségét behatárolni;

Innováció az oktatásban
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A budapesti műszaki és gazdaságtudományi Egye-
tem (bmE) Villamos Energetika tanszéke (VEt) hagyo-
mányosan három fő szakterületen végzi munkáját, és 
ennek megfelelően szervezetileg az alábbi kutatócso-
portok alkotják: Villamos művek és Környezet csoport, 
nagyfeszültségű technika és berendezések csoport, Villa-
mos gépek és hajtások csoport. Az alábbiakban röviden 
bemutatjuk az utóbbi egy-két évben végzett K+f+I tevé-
kenységünket néhány kiválasztott munka ismertetésével.

The Department of Electric Power Engineering consists of 
three groups, namely the Group of Electric Power Systems 
and Environment, Group of High Voltage Engineering and 
Equipment and Group of Electric Machines and Drives. The 
names of the groups indicate the traditional fields on which 
the Department is still very active. However, our activity 
has been expanded towards  new  fields  as  it  can  be  seen  
from  the  following overview on recent R+D+I projects.

Innováció a BME Villamos 
Energetika Tanszékén



val létrehozott konzorciuma pályázatot nyújtott be az EU Horizon 
2020 programban meghirdetett, az új EU-tagországok felzárkó-
zását segítendő ún. „Teaming” pályázati konstrukció keretében. 
A konzorcium pályázata, mely egy smart city kiválósági központ 
budapesti kialakítását célozza, maximális pontszámmal meg-
nyerte az első fázisú támogatást. 

A SMARTPOLIS tevékenységének középpontjában az a hídsze-
rep áll, ami az okos technológiák szállítóinak és ezen a területen a 
legfontosabb ügyfeleknek: a városoknak, önkormányzatoknak a si-
keres együttműködéséhez szükséges. A SMARTPOLIS a fenntartha-
tó energetika, a közlekedés, a víz- és élelmiszergazdaság, valamint 
az informatikával segített életvitel egységes szemléletű, holisztikus 
kezelését biztosítja. A hazai vállalkozások számára ezek az alkalma-
zási területek jelentik a legjobb kitörési lehetőségeket.

Munkatársaink dolgozták ki a megújuló energiaforrások városi 
környezetben való alkalmazásai, a fogyasztói befolyásolás, okos 
mérés, elosztó hálózati automatizálás és öngyógyítás, mikrogrid 
szemlélet, PMU technológia, VPP megoldások, DC elosztás, ener-
giatárolási alkalmazások, intelligens közvilágítás és e-mobilitási 
megoldások előtt álló fejlődési potenciálról és üzleti lehetőségek-
ről szóló fejezetet, és javaslatokat tettünk a SMARTPOLIS központ 
által fejlesztendő technológiákra és alkalmazásokra.

3. nAgyfEszültségű tEchnIKA 
és bEREndEzésEK csopoRt munKáI                                          

3.1 „bEst pAths”  
A megújuló energiaforrások egyre széles körűbb 
alkalmazása számos megoldandó problémával jár. 
Ezek közül a legutóbbi években nemcsak a széltur-
binák villámvédelmi kérdéseivel foglalkozunk (külö-
nösen a CIGRÉ C4.36 munkabizottságban), hanem a 
megtermelt energia szállításával kapcsolatos kihívá-
sokkal is. Az egyik legutolsó, de egyben legnagyobb 
EU FP7-es projektben, ahol a megtermelt megújuló energia nagy 
távolságokra szállításához kapcsolódó dinamikus terhelhetőség 
(Dynamic Line Rating, DLR) kérdésével foglalkozunk, elsősorban 
annak FAM vonatkozásaival. (A teljes projekt angol címe: Beyond 
state-of-the-art technologies for re-powering AC corridors and 
multi-terminal HVDC systems.) Innovatív megoldásokat dolgo-
zunk ki a terhelhetőség becslésére a különböző paraméterek bi-
zonytalanságát is figyelembe véve.

3.2 berendezések, kábelek diagnosztikája és élettartam-me-
nedzsmentje
A hálózati eszközök, szigetelők és más termékek piacán gyakran 
jelennek meg új gyártók, ill. fejlesztések. Az új termékek hosszú 
távú viselkedéséről azonban legtöbbször nincs információ, pedig 
a tapasztalatok alapján sajnos többször előfordul meghibásodás. 
A tanszéken olyan mérési és kiértékelési módszereket (köztük 
öregítéses módszereket) fejlesztettünk tovább, ill. dolgoztunk ki, 
amelyek segítségével megállapítható, hogy az előbbi termékek 
várhatóan hosszú távon is megfelelnek-e az energiaszolgáltatók 
igényeinek. Az eredmények alapján meghívást kaptunk több 
nemzetközi munkabizottságba (CIGRÉ, IEEE). (Együttműködő 
partner: E.On, ELMŰ, Kinetrics).

3.3 Atomerőművekben használt kábelek állapotának és öre-
gedésének vizsgálata, kezelése
Külön kiemeljük a kábeldiagnosztikát, ahol a különböző típusok-
hoz határozzuk meg, mely paraméterek változnak a legjobban 
az idő előrehaladtával és a diagnosztikai módszerek közül me-
lyik illeszkedik a legjobban az adott típushoz. A végső eredmény 
egy olyan döntéstámogató rendszer, amely rangsorolni tudja a 
kábeleket, kábelszakaszokat aszerint, hogy adott idő alatt melyi-
ket kell a leghamarabb kicserélni. Meg kell említeni, hogy a Nem-

– a rövid idejű, múló zárlatok behatárolásával képes preventív 
módon javaslatot tenni üzemzavarok elkerülésére (pl. a nö-
vényzet által okozott hibák jelzésével);

– nagymértékben képes csökkenteni a SAIDI mutatót.

2.5 eAutotech: Elektromos autó hajtásinverter és energiael-
látó rendszer optimalizálási technológia létrehozása
A SIEMENS által vezetett projekt 3 részmoduljából az első kapcso-
lódott a VET tevékenységi területéhez. Ebben a villamos autók há-
lózati hatásainak vizsgálatára alkalmas eszközrendszer kifejlesztése 
és a hálózatoldali követelmények (feszültségtartás, felharmonikus 
torzítás) betartását biztosító műszaki megoldások vizsgálata volt a 
feladatunk. A 2. modul a szabályozási algoritmusok hálózati vissza-
hatást csökkentő megoldásaira fókuszált, amelyet az algoritmusok 
valós körülmények közötti tesztelését támogató HIL (hardware-in-
the-loop) szimulátorfejlesztés (3. modul) támogatott. Az 1. modul 
keretében áttekintettük a feszültséginverteres csatlakozású nap-
elemes rendszerek, energiatárolók és az e-autó-töltők szabályo-
zási lehetőségeit. Az optimális feszültségszabályozási stratégia 
vizsgálatához digitális modelleket dolgoztunk ki a Digsilent Power 
Factory és az EMTP/ATPDraw programrendszerek felhasználásával.  
A szabályozási stratégiák elemzése során a legjobb megoldásnak 
az alapharmonikus hálózati veszteséget minimalizáló stratégia 
bizonyult, amelyet OLTC szabályozóval rendelkező elosztó háló-
zati transzformátorokkal, illetve a napelemes inverterek és e-autó-
töltők meddőenergia-betáplálásával lehet realizálni.

2.6 A háztartási méretű kiserőművek (hmKE) villamosener-
gia-rendszerre gyakorolt hatása 
A nemzetközi tapasztalatok alapján az elosztott termelés gyors 
terjedése megfelelő felkészültség nélkül komoly gondokat okoz-
hat. A MEKH számára készített tanulmányban ezért külföldi pél-
dákat is áttekintettünk, hiszen az elosztott termelés elterjedtsége 
hasonló nehézségek elé állítja az európai hálózatokat. Továbbá 
felhívtuk a figyelmet a jelenlegi, illetve a távolabbi jövőben várha-
tó elterjedtségek esetén felmerülő hatásokra, illetve a javasolható 
üzemviteli gyakorlatra. Ezen felül érintettük az elosztott termelés 
melletti okos mérés bevezetésének kérdéseit is.

Figyelembe véve a hazai sajátosságokat, az elosztott termelés-
ben szinte kizárólag napelemes termelést várhatunk. A lehetsé-
ges forgatókönyvek alapján megvizsgáltuk, mennyire változtatja 
meg az elosztott termelés az ország energiaegyensúlyát:
– Az átviteli hálózatot, illetve a nagyfeszültségű elosztó hálóza-

tot nem érinti számottevően az elosztott termelés közeljövő-
ben várható terjedése. 

– Leginkább a kisfeszültségű, illetve mérsékelten a középfeszült-
ségű hálózatrészeken lesz érezhető hatása az elosztott terme-
lésnek. 
Kisfeszültségen a hálózati veszteség változására és feszült-

ségproblémákra számíthatunk, a tanulmány készítése során 
előtérbe került az aszimmetria, mely elsődlegesen befolyásolja 
a hálózat viselkedését. A középfeszültségű hálózatok üzemvi-
telét lényegesen érintő hatás nem várható, ugyanakkor a vesz-
teség itt is változik az elterjedtség függvényében. A veszteség 
egy bizonyos elterjedtségig csökken, ezután ismét emelkedés-
nek indul. Az inverterek különböző szabályozási lehetőségei 
segítenek a szabványos feszültségprofil tartásában és a minél 
több energia termelésében. A szabályozás hatására a feszültség 
mellett megváltozik a hálózat terhelése és a veszteségek is. A 
gyártók több ilyen szabályozást már integráltak a háztartási célú 
invertereikbe, köszönhetően a külföldi csatlakozási feltételek-
nek. Így az ilyen inverterek megkövetelése már egyszerűbb.

2.7 smARtpolIs
A BME, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával, a berlini 
Fraunhofer Fokus Intézettel és az Urban Software Institut GmBH-

Elektrotechnika  2 0 1 6 / 9 1 2



zetközi Atomenergia Ügynökség kábelek élettartam-kezelésével 
foglalkozó koordinált kutatási projektjében munkatársaink veze-
tő kutatóként vettek részt.

3.4 A feszültség Alatti munkavégzés és oktatásának fejlesz-
tése
A feszültség alatti munkavégzés (FAM) területén nemcsak a kö-
zép- és nagyfeszültségű tanpálya fejlesztését kell kiemelnünk, 
hanem a biztonságos FAM-tevékenységhez szükséges munka- 
és védelmi eszközök megbízhatóságának, hatékonyságának el-
lenőrzésére és javítására kidolgozott módszereket is.  Főként a 
szakszemélyzet villamos és mágneses erőtér elleni védelme terén 
sikerült nemzetközileg is nagy figyelmet keltő eredményeket el-
érni, a laboratóriumi kísérleteken túl numerikus modellezés alkal-
mazásával.  (IEC szabványbizottságok, CIGRÉ B2 munkabizottsági 
tagságok és vezetés, IEEE bizottsági részvétel, tanácsadó testüle-
tek vezetése.) Hazai együttműködő partnereink: MVM OVIT, E.ON, 
ELMU-ÉMÁSZ, MAVIR.

4. VIllAmos gépEK és hAjtásoK csopoRt munKáI 

4.1. Középfeszültségű többszintű inverterek 
vizsgálata
Nagyobb teljesítményen és feszültségen elkerülhe-
tetlen többszintű invertereket alkalmazni. A Hyundai 
Technologies Center Hungary Kft. támogatásával 
doktoranduszi projektben vizsgáltuk ezeket [11-12]. 
Az érintett és vizsgált területek a következők:

– Középfeszültségű inverterekkel szemben támasztott követel-
mények

– Topológiák (ANPC, 5L-ANPC, NPP, Matrix Inverterek, Cella 
inverterek, stb.)

– Középfeszültségű félvezetők (IGCT, ETO, GTO, IEGT, stb.)
– Szabályozási módszerek (DTC, FOC)
– Modulációs módszerek (SPWM, SVPWM, SOPWM, SHEPWM)

4.2. Közvetlen szabályozások alkalmazhatóságának vizsgálata
A közvetlen nyomatékszabályozás alternatívája lehet a bonyolult 
számításokat igénylő mezőorientált áramvektor-szabályozások-
nak. Ezt ki lehet terjeszteni bármilyen váltakozóáramú átalakító 
szabályozására is (pl. a hálózatoldalon is, közvetlen teljesítmény-
szabályozásra).

A ThyssenKrupp Presta Hungary Kft. által támogatott hallgatói 
projekt keretében megvizsgáltuk a közvetlen nyomatékszabá-
lyozás alkalmazhatóságának lehetőségét elektronikus kormány-
szervo rendszerekben. Elsősorban a megtakarítható számítási 
kapacitás vizsgálata, a nyomatéklüktetés megfelelő értéken 
tartása kritikus ebben az alkalmazásban [13]. Kimutattuk, hogy 
a hagyományos megoldásokkal ezek megfelelő értéken tartása 
nehézkes.

4.3. Villamos hajtásrendszer kisrepülőbe
A Siemens Zrt. kutatás-fejlesztési csapata dr. Balázs Gergely 
György (a VET munkatársa) vezetésével az elmúlt másfél évben 
kifejlesztett egy teljesen villamos hajtásrendszert kétüléses re-
pülőgép számára, amelyet egy Magnus Fusion típusú gépbe 
építettek be. A repülőgép sikeresen teljesítette az első repüléseit 
áprilisban. Ugyanebben a hónapban mutatták be a gépet hivata-
losan a németországi „AERO2016 expo” kiállításon, ahol elnyerte 
az „e-Flight Award 2016” díjat.

5. Egyéb EREdményEK                                                                                                                           

Az utóbbi években több sikeres nemzetközi konferenciát szer-
veztünk, legutóbb a DEMSEE konferenciasorozat 10. állomásának 
adott otthont Budapest. Kollégáink aktív tagjai ill. vezetői hazai 
és nemzetközi tudományos bizottságoknak és munkacsoportok-
nak (pl. CIGRÉ és IEC, IEEE, ICLP SC, EFCE, ICESP), valamint több 

nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságában dolgoznak. 2016 
tavasza óta ellátjuk a CIGRÉ Magyar Nemzeti Bizottság titkársá-
gi feladatait is. Munkatársaink több díjat és kitüntetést kaptak az 
utóbbi években (többek között Elektrotechnikai Nagydíjat, Gábor 
Dénes díjat, Bláthy-, Csáki-, Liska-, Straub- és nívódíjakat). Hallga-
tóink rendszeresen előkelő helyeken szerepelnek (Országos) Tu-
dományos Diákköri konferenciákon, ill. hazai és külföldi szakdol-
gozat és diplomaterv pályázatokon.
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1 4

Egy konkrét gyakorlati esetben, érintésvédelmi felülvizs-
gálat során a hurokimpedancia üzemi feszültséggel törté-
nő mérése közben a vizsgált létesítmény épületfelügyeleti 
rendszerét alkotó egyes elektronikai egységek tönkre-
mentek. A közvetlen ok a védővezető szakadt volta és 
ezen tény előzetes megállapításának hiánya volt. A kár 
kétféleképpen lett volna elkerülhető: 1) A védővezető 
(PE) folytonossági vizsgálatának elvégzésével a hurokim-
pedancia-mérés előtt; 2) A védővezetőnek az elektroni-
kus egységekre történő szakszerű bekötésével.

1. ElőzményEk                                                                                            

A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kará-
nak (PTE MIK) Műszaki Informatika és Villamos Intézetének 
munkatársai a közelmúltban részt vettek egy káreset véle-
ményezésében, amely eset több tanulsággal is szolgált. Egy 
bevásárlóközpontban az üzem közben végzett időszakos 
érintésvédelmi felülvizsgálat a vonatkozó szabványoknak 
megfelelő műszerrel történt. A vonatkozó szabványok [1], [2] 
szerint a hurokimpedancia mérését ilyenkor meg kell, hogy 
előzze a védővezető folytonossági vizsgálata. Ez a folytonos-
sági vizsgálat elmaradt, és a védővezető (PE) sajnos, szakadt 
volt, ahogy azt az 1. ábra mutatja.

A 1. ábrán látható, hogy a bekarikázott kábelvég zöld-sár-
ga vezető ere tőben el van vágva. Ennek a vezetőnek a másik 
végét szabályszerűen csatlakoztatták a szomszédos elektro-
nikaszekrény megfelelő pontjára, ott tehát a zöld-sárga PE-
vezetőér is be van kötve. A PE szakadt volta miatt az elektro-
nikaszekrény egyetlen pontján sem mérhető az elosztószek-
rényben a földpotenciál.

A mérést végző szakember szerint a műszer a hurokim-
pedancia-mérést megelőzően automatikusan elvégzi a vé-
dővezető folytonossági vizsgálatát és a folytonosság hiánya 
esetén a hurokimpedancia-mérést tiltja. A műszer azonban a 

védővezető szakadt volta ellenére engedélyezte a hurokim-
pedancia-mérést, és a több 10 A mérőáramra beállított mérés 
tönkretette a védővezetőhöz csatlakozó elektronikát.

2. Az AlkAlmAzott műszEr tulAjdonságAi             

A méréshez használt műszer kedvelt, kiváló gyártmány, 
amelynek kézikönyve [3] sehol nem állítja, hogy a hurokim-
pedancia-mérést megelőző előzetes mérés a védővezető (PE) 
folytonosságát ellenőrzi. A kézikönyv szerint hurokimpedan-
cia-mérés előtt csupán az kerül megállapításra a fázisvezető 
(L) segítségével, hogy a védővezető potenciálja a mérést vég-
ző, földeltnek tekinthető személy potenciáljához képest túl-
lépi-e a megengedett érintési feszültséget, ahogy ez az L és 
a PE felcserélésekor bekövetkezik. Ha igen, akkor nem végez 
további mérést, és hibaüzenetet jelez ki, amely szerint a PE 
veszélyes feszültségen van.

Kézikönyv [3] szerint ezzel a műszerrel a PE folytonossági 
vizsgálatát csak kikapcsolt berendezés mellett, törpefeszült-
séggel (6 V) szabad elvégezni. Bár a műszer belső kapcsolását 
a gyártó nem publikálja, így az pontosan nem ismert, a PTE 
MIK Műszaki Informatika és Villamos Intézetének laboratóri-
umában végzett kontrollmérés szerint a hurokimpedancia-
méréskor az előzetes vizsgálat során a műszer vélhetően a 
2. ábrán látható kapcsolást állítja elő. Ilyenkor a mérést végző 
személy ujjával a műszer START gombja alatti érintkezőkhöz 
érve zárja az ábrán vázolt áramkört.

A 2. ábrán az RH ellenállás a műszer érintkezőjét megérintő 
személynek, cipőjének és a padlónak az ellenállását model-
lezi, a CH pedig az ember kapacitása, amelynek átlagos érté-
ke 150 pF. A laboratóriumi kontrollmérések során a műszer 
érintkezői és a földelt PE közé analóg voltmérőt helyezve, az 
hozzávetőleg 80 V-ot mutatott. Az analóg voltmérő 1,5 MΩ 
bemeneti ellenállását tekintve a műszerben ekkor az áram-
körbe iktatott R1 és R2 feltételezett ellenállások összege a 
3 MΩ nagyságrendjébe esik, miközben a műszer megméri az 
UC érintési feszültséget.

A 2. ábra szerinti kapcsolás esetén az L és PE közé csat-
lakoztatott műszer a hurokimpedancia-mérést megelőző 
előzetes méréskor alkalmazott 3 MΩ mellett nem jelzi a PE 
felcserélését vagy szakadását. Ha a szakadt védővezető nem 
csatlakozik elektronikai áramkörön keresztül és más módon 
sem más potenciálhoz, a műszer valóban veszélyes feszültsé-
get jelez ki rajta és tiltja a további mérést, akárcsak az L és a 
PE felcserélésekor.

3. A hibAjElEnség lEfolyásA                                                      

A vizsgált konkrét esetben a bevásárlóközpont épületfelügyeleti 
rendszerét a létesítmény különböző pontjain elhelyezkedő, 
hasonló elektronikaszekrényekben levő, összesen 14 azonos, 
elektronikus vezérlőkészülék (PLC) és egyéb eszközök alkotják. 
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A minden szekrényben saját tápegységgel rendelkező, 14 ve-
zérlő CANopen protokollal kommunikál egymással és árnyé-
kolt vezeték egy csavart érpárjával csatlakoznak egymáshoz. 
Az árnyékolás a létesítmény egyetlen pontján, az egyik elektro-
nikaszekrényben csatlakozik a PE-vezetőhöz, másutt nem.

A vezérlők kommunikációs egységein található egy-egy 
CAN_H, CAN_L és CAN_GND kapocs. Az előbbi kettőre csat-
lakozik minden egységben, párhuzamosan a csavart érpár 
egy-egy vezetéke, amely a két végén, azaz az említett földelt 
árnyékolást tartalmazó szekrényben és másik végén - éppen 
a hibás földelésű szekrényben - egy-egy RT = 120 Ω értékű lezá-
ró ellenállással rendelkezik. A CAN_GND kapcsok minden ve-
zérlőn az adott szekrényben végződő, helyi PE-vezetőre csatla-
koznak. A rendszer kapcsolási vázlata a 3. ábrán látható.

A laboratóriumi kontrollmérések azonban igazolták, hogy a 
PLC 1 vezérlőhöz csatlakozó PE-vezető szakadása esetén az áb-
rán rózsaszínnel jelölt elektronikán keresztül a műszer nem ér-
zékel a védővezetőn a megengedett érintési feszültségnél na-
gyobb feszültséget és engedélyezi a hurokimpedancia-mérést, 
ahogy ez az érintésvédelmi felülvizsgálat során is történt. A mű-
szer útmutató kézikönyve szerint a műszer a hurokimpedancia 
mérését a 4. ábrán látható kapcsolással végzi el. A műszer az 
L fázis- és N nullavezető közé 12 Ω értékű RL terhelő ellenállást 
kapcsolt és annak feszültségét méri 10 ms ideig.

Az 5. ábrán látható az ismert paraméterek szerint meg-
rajzolt hibaáramkör. A műszer egyik mérővezetéke egy L-fá-
zisvezetőre, a másik (kettő) pedig a hibás szekrényben levő 
PE-védővezető-kapocsra csatlakozott. A szakadt védőveze-
tőre a műszer RL = 12 Ω terhelő ellenállásán keresztül az Uf  
fázisfeszültség leosztott része került, amely az áramkörben 
sorosan kapcsolt PLC 1 elektronikán fellépő U’ és a többi, pár-
huzamosan kapcsolt elektronikán fellépő U” értékű feszült-
ségként megoszlott. A párhuzamosan kapcsolt elektronikák 
nagy száma miatt legalább az első időpillanatokban U’ sokkal 
nagyobb volt, mint U”.

Kezdetben a 12 Ω ellenállás plusz az elektronikák bemeneti 
ellenállásainak eredője által meghatározott áram folyt a fázis-
vezető és az elektronikákon keresztül a többi szekrény védő-
vezetője között. Mivel a teljes mérőáram a PLC 1 elektronikán 
folyt keresztül, az abba bekötött PE- és a CAN-jelvezetékek 
között folyva túlterhelte az elektronikus áramkört, amely 
ennek hatására tönkrement, a PN átmenet(ek) átütött(ek), 

az adott gyakorlati esetben vezetővé vált(ak). Az áram a 
CAN-jelvezetékeken továbbfolyva a többi elektronika felé, 
azokban fordított irányban, a jelvezetékek és a helyi földpo-
tenciált az elektronikákhoz közvetítő PE-vezetékek között az 
elektronikus áramköröket túlterhelve azokat, vagy azok egy 
részét is tönkretette. A teljes folyamat nem rekonstruálható 
pontosan.

4. A PE folytonosságmérés szükségEsségE             

Hogyan lett volna elkerülhető a milliós értékű elektronika 
tönkremenetele? Elsősorban a védővezető folytonossági 
vizsgálatának elvégzésével. Sokan hiszik, hogy a műszer az 
előzetes méréskor megállapítja a PE-vezető szakadt voltát, ami 
azonban nem szerepel a műszer kézikönyvében és ez a gyártó-
tól általunk kért állásfoglalás szerint sem történik meg. Mindezt 
maga a konkrét eset is igazolja. A hurokimpedancia megméré-
se előtt a PE folytonosságának megállapítását azért írja elő a 
szabvány, hogy a kis értékű ellenállással végzett mérés miatt 
megemelkedő potenciálú PE-vezetőkhöz csatlakozó berende-
zéseket megérintő személyek ne szenvedjenek áramütést. 
A potenciálviszonyokat a 6. ábra szemlélteti, amely hurok-
impedancia-mérést mutat a szakadt védővezető mellett.

A legkedvezőtlenebb esetnek megfelelő RH = 800 Ω ellen-
állással figyelembe vett és a védővezetőhöz csatlakozó vil-
lamos berendezés testét megérintő személyen a PE szakadt 
volta miatt a feszültségosztás szerint

 (1)

értékű feszültség jelenik meg. Ez messze meghaladja a 
megengedett legnagyobb érintési feszültséget, a személy 
életveszélyes áramütést szenvedhet.

Az MSZ 4851/3-1989 szabvány [1] értelmében a PE folyto-
nossága megállapítható a fázisfeszültség igénybevételével 
kétsarkú feszültségjelzővel (próbalámpával). A két, egymással 
sorosan kapcsolt, 25 W teljesítményű izzó együttes ellenállása

 (2)

amely nagyságrendekkel nagyobb a hurokimpedancia-
méréskor alkalmazott ellenállásnál. A potenciálviszonyokat 
a 7. ábra szemlélteti. A szakadt védővezetőhöz csatlakozó 
villamos berendezés testét megérintő személyen ekkor meg-
jelenő feszültség

4. ábra  Mérési kapcsolás hurokimpedancia-méréskor

6. ábra  Potenciálviszonyok szakadt védővezető mellett végzett 
hurokimpedancia-méréskor

3. ábra  A PE és az elektronikus egységek helyszíni bekötése

5. ábra  A hibaáramkör
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A méréskor a szakadt védővezetőhöz csatlakozó szekrény 
és az elektronika (PLC 1) fémháza Uf fázisfeszültsége kerül, de 
a hálózat másik végén lévő földpotenciált a hibás szekrény-
be továbbító árnyékolástól és a jelvezetékektől megfelelően 
el van szigetelve, így nem következik be károsodás. Akkor 
sem, ha az előzetes mérés elmarad, és anélkül nyomják meg 
a START gombot. Az előzetes mérés egyébként veszélyes fe-
szültséget állapít meg a PE-vezetőn és tiltja a hurokimpedan-
cia-mérést.

Jelátvitellel foglalkozó egyéb szakirodalom [7] is a jelföld 
(signal ground) érintésvédelmi földdel (PE) történő összekö-
tését egy helyen, egy résztvevő készüléknél javasolja (one 
common ground). Nagyobb kiterjedésű jelvezetékek esetén 
a többi résztvevőnél a jelföld vezetéket 100 Ω ellenálláson ke-
resztül javasolja összekötni a PE-vezetővel. Ha ekkor a jelföld 
vezetékének eredő impedanciája a közös földelésig legalább 
egy nagyságrenddel kisebb a 100 Ω-nál, akkor a 12 V-os elekt-
ronika nem megy tönkre a szakadt védővezetőre kapcsolt 
230 V feszültség esetén sem.

6. kövEtkEztEtésEk                                                                                     
       
Az esetből levonható tanulságok a következők: 1) A hurok-

impedancia-mérést megelőzően a szabványelőírásnak megfe-
lelően meg kell vizsgálni a védővezető folytonosságát. Az álta-
lánosan alkalmazott műszer ezt nem végzi el automatikusan. 
2) A védővezetőt a céljának megfelelően kell alkalmazni, az 
elektronikus berendezés testéhez kell csatlakoztatni, nem sza-
bad galvanikus kapcsolatba hozni az elektronikai áramkörrel.
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7. ábra Potenciálviszonyok szakadt védővezető mellett végzett 
PE-folytonosságméréskor

9. ábra A szakadt PE hatása helyes bekötés esetén

8. ábra A CANOpen vezetékek és a PE helyes bekötése
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Az ekkor a személyen megjelenő feszültség kisebb a megen-
gedett legnagyobb érintési feszültségnél. Ha az ember ellenállá-
sa nagyobb 800 Ω-nál, akkor az érintési feszültség megnő ugyan, 
de az emberen áthaladó áram tovább csökken a nem életveszé-
lyes tartományban. A PE-folytonosságvizsgálat során alkalma-
zott nagy értékű soros ellenállás minden bizonnyal megkímélte 
volna az érzékeny elektronikát is a tönkremeneteltől.

5. A védővEzEtő szAkszErű AlkAlmAzásA                 

Megelőzhető lett volna a kár a kommunikációs kábel és a 
PE-vezető átgondolt, szakszerű bekötésével is. Az MSZ HD 
60364-5-54 [4] szabvány nem ajánlja a védővezető használa-
tát áramvezetésre normál (hibamentes) üzemi körülmények 
között. Az optimális megoldás magának a hibaáramkörnek, 
azaz a jelvezetékek és a PE-vezető elektronikai áramkörön 
keresztül történő galvanikus összeköttetésének megszünte-
tése. Az érintésvédelmi munkabizottságtól kért állásfoglalás 
szerint [5] azonban a PE vezető bekötése helytelen volt, azt az 
elektronikus készülék testéhet kellett volna csatlakoztatni.

A CANopen hálózatok kialakítását ismertető irodalmak [6] 
a vizsgált esetre alkalmazva a 8. ábrán látható bekötést is java-
solják. A háromvezetékes szimmetrikus jelátvitel legegyszerűbb 
megvalósítása az, hogy az egyetlen csavart érpárt CAN_H és 
CAN_L vezetékei mellett az árnyékolt vezeték árnyékolása képezi 
a harmadik CAN_GND „referenciaföld” vezetéket. Erre az eset-
re a vezető a CAN_S (shield) jelöléssel is rendelkezik. A gyártók 
azonban ajánlanak 5 vezetéket tartalmazó CAN kábelt, amelynek 
egyik csavart érpárja képezi a CAN_H/L vezetékeket, a másik csa-
vart érpár a CAN_+-12V tápfeszültséget közvetíti, az árnyékolá-
son belüli ötödik vezeték pedig a CAN_GND referenciaföldet.

Az árnyékolásnak a 8. ábrán látható mindegyik vezérlőbe 

történő bekötése nem hoz létre földhurkot, hiszen helyesen 
megtervezett elektronikai készülékben mindhárom jelveze-
ték és a föld, illetve a PE-vezetők között alapvédelmi szige-
telés áll rendelkezésre és az árnyékolás csak egyetlen ponton 
van összekötve a PE-vezetővel. A PE-vezetők csak akkor érint-
keznek a vezérlő elektronikákkal, ha azok fémburkolattal ren-
delkeznek, akkor is csak azok burkolatával. Az alapvédelmi 
szigetelés akkor is megvédi az elektronikát, ha a PE a vizsgált 
esethez hasonlóan szakadt és ugyanazt a mérést végzik el 
rajta, aminek hatására a PE és a burkolat fázisfeszültségre 
kerül, ahogy ez a 9. ábrán látható.

(3)



számos területen fokozatosan felváltják a modern fény-
források, különösen a LED alapúak. Ezt köszönhetik kiváló 
fényhasznosításuknak (70-100 lm/W), hosszú élettartamuk-
nak (minimum 50000 óra), valamint megbízható működési 
tulajdonságaiknak. A műalkotások megőrzésének szem-
pontjából azonban legfontosabb előnyük, hogy színképi 
teljesítményeloszlásuk a 440 nm – 660 nm csúcshullámhossz 
közé koncentrálódik, így sem az ultraibolya, sem az infravö-
rös tartományú optikai sugárzás károsító hatásaitól nem kell 
tartani.  A világító dióda alapú fényforrások esetén a színkép 
UV-tartományú sugárzás tartalma kiegészítő szűrők haszná-
lata nélkül is minimális. A LED-es megoldások másik nagy 
előnye, hogy a halogén izzólámpához hasonlóan szabályoz-
hatóak. Ez lényeges szempont, mert a műtárgyvédelem mi-
att gyakran szabályozni kell a lámpatestek fényáramát, így 
állítva be a műtárgyvédelem miatti maximális megvilágítási 
szintet. Ez azonban gyakran a látvány rovására megy, hiszen 
a kibocsátott fényáram csökkentésével a halogénlámpa szín-
hőmérséklete eltolódik (melegebb, sárgább, mint a teljes 
fénnyel üzemelő), nem kívánatos összképet létrehozva ez-
zel. LED-világítás esetén azonban a fényáram szabályozása 
nem jár együtt a korrelált színhőmérséklet eltolódásával, így 
mind a műtárgyvédelem, mind a belsőépítészeti kívánalmak 
teljesülni tudnak. Emellett lehetőséget nyújt a tárgyak színi 
megjelenésének változtatására a hangolható színkép segít-
ségével, ami a festmények és pigmentanyagok tökéletesebb 
színmegjelenítésének elérését szolgálhatja. 

A felsorolt tulajdonságok mind hozzájárulhatnak, hogy a 
LED alapú fényforrások a múzeumvilágításban is elterjed-
jenek, felváltva ezzel a kevésbé gazdaságos és műtárgyvé-
delmi szempontból károsító megoldásokat, mint a halogén 
izzólámpa és a fémhalogén lámpa. Ehhez azonban szük-
séges, hogy a műalkotások védelme, valamint a látogatók 
preferenciájának egyaránt megfelelő világítási beállításokat 
megtaláljuk.

A Pannon Egyetemen végzett kutatás keretein belül a pre-
ferált világítási tartomány meghatározása mellett a megvilá-
gítási szint és a korrelált színhőmérséklet - különböző vizuális 
tulajdonságokra gyakorolt - hatásainak vizsgálata történt. 

Kísérleti elrendezés, beállításoK                                                   

A Pannon Egyetemen végzett vizuális megfigyelések végre-
hajtása egy fehér falú (reflexiós érték = 0,92) szobában tör-
tént, ahol az 1. ábrán látható festmények kerültek elhelyezés-
re. A képek megvilágítása két, sínre szerelhető, 10 csatornás 
LED-lámpatest segítségével valósult meg. A fény spektrális 
összetételének beállítása Wi-Fi kapcsolaton keresztül történt.

A vizuális megfigyelések során 4 korrelált színhőmérsékletű 
és 6 megvilágítási szintű beállítás – azaz 24 tesztfény - alatt tör-
tént a festmények megjelenésének értékelése. A tesztfények 

A múzeumvilágítás legfőbb célja, hogy a festmények és 
műalkotások minél tökéletesebb színvisszaadása mellett 
kellemes légkört biztosítson a látogatók számára, mind-
ezt a műalkotásokra gyakorolt károsító hatások elkerü-
lésével. A veszprémi Pannon egyetemen végzett kutatás 
esetében több cél is megfogalmazódott: a megvilágítási 
szint, valamint a korrelált színhőmérséklet hatásának 
vizsgálata mellett a múzeumok számára preferált világí-
tási tartomány került meghatározásra. Az eredmények 
alapján a 200 lx – 600 lx megvilágítási szint és a 4000 K 
– 5000 K korreláltszínhőmérséklet-tartomány biztosít 
kellemes világítást műalkotások számára.

bevezetés                                                                                                  

Napjainkban a műalkotások megvilágításának eszközei még 
főként a halogén izzólámpák és a fémhalogén lámpák. Ezek 
azonban előnyeik mellett hátrányos tulajdonságokkal is ren-
delkeznek, kedvezőtlen hatást gyakorolva a műalkotásokra. 
Előnyeik között szerepel, hogy nagy színvisszaadási index-
szel rendelkeznek (halogén izzólámpa esetében Ra=100, 
míg fémhalogén lámpa esetében Ra>90) megfelelve ezzel a 
múzeumvilágítási követelménynek (Ra>80) [1][2]. A halogén 
izzólámpák további előnye, hogy szabályozhatóak, valamint 
kis méretük miatt fényük jól irányítható. Hátrányuk azonban, 
hogy fényhasznosításuk 20 lm/W alatti, így energiafelhasz-
nálásuk jelentős, valamint 1000-3000 óra közötti várható 
élettartamuk miatt a fényforrás optimális esetben is évenkénti 
cserére szorul. Ezzel szemben a fémhalogén lámpák már haté-
konyabb működést tesznek lehetővé, mivel fényhasznosításuk 
70-105 lm/W, valamint hosszabb (10 000-20 000 óra) élettarta-
muk által karbantartási idejük akár 6-7 év is lehet. A halogén 
izzólámpa és a fémhalogén lámpa közös hátránya azonban, 
hogy műtárgyvédelmi szempontból káros sugárzást bocsáta-
nak ki. Míg a halogén izzólámpa jelentős energiát bocsát ki 
az infravörös tartományban, a fémhalogén lámpák színképi 
teljesítményeloszlásukból adódóan UV-tartományban is su-
gároznak. Ezek a sugárzások azonban a műalkotások védel-
me szempontjából veszélyt jelentenek. Napjainkban már jól 
ismert tény, hogy az UV-tartományú (100-400 nm) optikai su-
gárzást alkotó fotonok energiája nagyobb, ezáltal a pigmen-
tekben fellépő fotokémiai reakciók valószínűsége növekszik, 
ami hozzájárulhat egyes pigmentek elszíneződéséhez, káro-
sodásához. Emellett az infravörös sugárzás (780 nm – 1 mm 
tartomány) is káros a festményekre, mivel hőterhelést jelent, 
ezzel szintén hozzájárulva a szerves pigmentek károsodá-
sához, fakulásához. Emellett egy korábbi vizsgálat szerint a 
kötőanyagok is növelik a fény indukálta elváltozást a tiszta, 
kötőanyag nélküli pigmentekhez képest [3]. A színek elválto-
zását ugyan rövid távon meggátolhatja a lakkok alkalmazása, 
de hosszú távon (200-300 év elteltével) megsárgulnak a foto-
kémiai reakciók következtében.

A közelmúltban azonban komoly változás ment végbe 
a világítástechnika területén. A hagyományos izzólámpát 

Preferált megvilágítási 
szint és korrelált 

színhőmérséklet LED-
múzeumvilágítás esetén

Kéri Renáta, Dr. Szabó Ferenc, Csuti Péter
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1. ábra A vizuális megfigyelésben résztvevő festmények

Világítástechnika
Világítástechnika



további 5 pedig a légkörhöz kötődött (nem természetes – 
természetes, lágy részletek – határozott részletek, kellemet-
len – kellemes, nyomasztó – nyugtató, untató – élénkítő). 
A tesztalanyok a szópárok segítségével értékelték a látotta-
kat a 24 beállítás alatt. Az értékelés 4-fokú skála segítségével 
valósult meg. Ha adott beállítás alatt a megfigyelő a szópár 
negatív jelentésű tagjával értékelte a látottakat, akkor 1-est 
vagy 2-est jelölt, ha a pozitív jelentésű tagot érzékelte kö-
zelebb a látottakhoz, akkor a 3-ast vagy a 4-est jelölte 
be. A 2. táblázat az értékelés elvét mutatja be a kontraszt 
példáján keresztül.

eredményeK                                                                                              

A megfigyelői vélemények alapján a korrelált színhőmérséklet 
jelentősebb hatást gyakorolt a vizsgált változók többségére, 
miközben a megvilágítási szint hatása a legtöbb változó ese-
tében nem mutatkozott szignifikánsnak. A 4. ábra diagramjai 
a CCT és a megvilágítási szint hatását mutatják 95%-os meg-

bízhatósági szint mellett. 
A ’Természetesség’, ’Kel-

lemesség’, ’Nyugtató’, ’Élén-
kítő’ változók trendjében 
meredekebb emelkedés 
figyelhető meg a korrelált 
színhőmérséklet növeke-
désével. Az ’Élénkítő’ válto-
zóhoz tartozó trend lineá-
risan nő a korrelált színhő-
mérséklet növekedésével, 
azonban a ’Kellemesség’ és 
’Nyugtató’ változók trend-
jében 5000 K felett kismér-
tékű csökkenés látható. A 
megfigyelők 23%-a (5 meg-
figyelő) szerint az 5000 K 
feletti korrelált színhőmér-

sékletű beállítás kellemetlen és nyomasztó légkört kölcsönöz 
a kiállítás helyszínének. A megfigyelők véleménye alapján a kis 
(2850 K) színhőmérsékletű világítás a legkedvezőtlenebb mú-
zeumvilágítás számára. A megfigyelők 70%-a (15 megfigyelő) 
kellemetlennek, nyomasztónak és untatónak ítélte a légkört a 
kis színhőmérséklettel rendelkező beállítások alatt. A ’Magas 
kontraszt’, ’Világosság’, ’Határozott részletekhez’ tartozó trend 
a korrelált színhőmérséklet emelkedésével nem szignifikáns 
növekedést mutat, ezekre a változókra inkább a megvilágítási 
szint befolyása jelentősebb. Az eredmények alapján a megvi-
lágítási szint növekedésével a kontraszt- és világosságészlelet 
növekszik, valamint a részletek határozottabbá válnak. Látható 
továbbá, hogy a megfigyelők melegségérzete jól korrelált a 
fény színével, ugyanis a korrelált színhőmérséklet növekedésé-
vel a ’Melegség’ változóhoz tartozó trend meredeken csökken. 
A ’Színtelítettség’ trendjében kismértékű csökkenés figyelhető 
meg a korrelált színhőmérséklet növekedésével, míg a megvi-
lágítási szint növekedésével a színek telítettebbé válnak.

paramétereit az 1. táblázat foglalja össze. A beállítások mind-
egyike nagy (Ra>95) színvisszaadási indexszel rendelkezett, 
valamint mindegyik tesztfény színességi pontja közel esett a 
Planck-görbéhez (-0,0001<duv<0,0005).

Kísérleti folyAmAt és értéKelés                                          

A vizuális kísérletben 10 nő és 11 férfi vett részt (átlagéletkor 
26 év), akik közül 13 megfigyelő megismételte a tesztet. 
Ezáltal az eredmények kiértékeléséhez és a következtetések 
levonásához 34 megfigyelés adata állt rendelkezésre. A meg-
figyelők színlátásának ellenőrzésére a Munsell Farnsworth 
100 Hue teszt szolgált, mivel a vizuális megfigyelésben csak 
az ép színlátással rendelkező megfigyelők vehettek részt.

Az értékelési folyamat 10 ellentétes szópár segítségével 
valósult meg, amelyek közül 5 a festmény megjelenéséhez 
kapcsolódott (alacsony kontraszt – magas kontraszt, hideg 
– meleg, sötét – világos, fakó – színtelített, nedves – száraz), 
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2. ábra Kísérleti elrendezés

3. ábra A lámpatest 10 csatornájának sepktruma

teszt 
fény 

CCt  
[K]

megvilágítási 
szint [lx] duv CRI Ra

teszt 
fény #

CCt  
[K]

megvilágítási 
szint [lx] duv CRI Ra

1

2850

30 0,0004 99 13

5000

30 0,0000 100
2 50 0,0004 99 14 50 0,0002 99
3 100 0,0004 99 15 100 0,0002 100
4 200 0,0004 99 16 200 0,0003 99
5 400 0,0004 99 17 400 0,0003 99
6 600 0,0005 99 18 600 -0,0001 99
7

4000

30 0,0002 99 19

6500

30 0,0001 99
8 50 0,0000 100 20 50 0,0000 99
9 100 0,0000 100 21 100 0,0001 99

10 200 0,0005 100 22 200 0,0005 99
11 400 0,0002 99 23 400 0,0001 99
12 600 0,0000 99 24 600 0,0002 99

1. táblázat  Tesztfények paraméterei

2. táblázat  Értékelés elve

Kontraszt a különböző beállítások alatt

Értékelési 
skála 1 2 3 4

Jelentés Nagyon 
alacsony Alacsony Közepes Magas



Világítástechnika

Az eredmények alaposabb elemzése érdekében faktor-
analízist végeztünk, amelynek segítségével meghatároztuk a 
változók közötti kapcsolatot. Az eredményeket a 3. táblázat 
foglalja össze.

Az elemzés alapján két fő faktort azonosítottunk, amelyek-
kel a változók 90%-a magyarázható. Az első faktor a légkör-
höz kapcsolódó változókat fedi le, valamint ide tartozik ne-
gatív előjellel a ’Melegség’ változó is. Ez azt jelenti, hogy a kis 
színhőmérsékletű (2850 K) világítás negatívan befolyásolja a 
környezethez k apcsolódó változók at,  valamint az 

1.  fő faktort, ami a ’Komfort’ elnevezést kapta. Ez megerő-
síti az előző részben bemutatott eredményeket, miszerint a 
kis színhőmérséklettel rendelkező világítás kedvezőtlen mú-
zeumvilágítás számára. A másik fő faktor a festmény megje-
lenéséhez kapcsolódó változókat fedi le, azaz a ’Telítettség’, 
’Határozott részletek’, ’Világosság’, ’Magas kontraszt’, valamint 
a ’Nedvesség’ változó tartozik ide. Utóbbi, a ’Melegség’ válto-
zóhoz hasonlóan negatív előjellel. 

Preferált világítási tArtomány 
múzeumvilágítás számárA                                                   

Annak érdekében, hogy a múzeumvilágítás számára preferált 
világítási tartományt megvilágítási szint és korrelált színhő-
mérséklet tekintetében meghatározhassuk, a kellemesség 
változóra kapott megfigyelői véleményeket elemeztük 
tovább. Az eredményeket az 5. ábra szemlélteti.
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4. ábra CCT és megvilágítási szint hatása a vizsgált változókra

5. ábra Tesztfények kellemesség alapján

3. táblázat  Komponens mátrix

változó faktor #1 faktor #2

Melegség -,955

Természetesség ,953

Nyugtató ,898

Élénkítő ,897

Kellemesség ,858

Telítettség ,956

Határozott részletek ,839

Világosság ,778

Szárazság -,739

Magas kontraszt ,721



károsító hatásait (pl. CIE Damage Index) természetesen min-
den esetben a lehető legkisebb szinten kell tartani. 

Köszönetnyilvánítás
A kutatás a HI-LED – Emberközpontú intelligens LED-fényforrások 
a félvezető alapú fényforrások elterjedése érdekében (Human-
centric Intelligent LED engines for the take up of SSL in Europe) 
című, 619912 szerződésszámú EU FP7 ICT-2013-11 projekt kere-
tében valósult meg. 

irodalomjegyzék
 [1]  CIE 89-es publikáció: CIE: On the deterioration of exhibited museum objects 

by optical radiation, in CIE Technical Collection 1990. CIE 89-1991.
[2]  CIE 13.3 publikáció: CIE: Method of Measuring and Specifying Colour 

Rendering Properties of Light Sources, CIE 13.3-1995.
[3]  Ghelardi E, Degano I, Colombini MP, Mazurek J, Schilling M, Khanjian H, 

Learner T: A multi-analítical study on the photochemical degradation of 
synthetic organic pigments, Dyes and Pigments (2015).

A megfigyelői vélemények alapján azok a beállítások, 
amelyek legalább 200 lx megvilágítási szinttel rendelkeznek, 
szignifikánsan kellemesebbnek bizonyulnak múzeumvilá-
gítás számára, mint azok a beállítások, amelyek esetében a 
megvilágítási szint 30 lx és 50 lx. Utóbbiakat egyértelműen 
kellemetlennek ítélték megfigyelőink, korrelált színhőmér-
séklettől függetlenül. A 100 lx megvilágítási szinttel rendel-
kező beállítások közül a 2850 K, valamint a 6500 K korrelált 
színhőmérsékletű tesztfényeket inkább kellemetlennek ítél-
te a megfigyelők többsége, míg a 4000 K és 5000 K színhő-
mérsékletű beállítások már kellemesebbnek bizonyulnak. 
Az eredmények alapján a 200 lx – 600 lx megvilágítási szint 
és a 4000 K – 5000 K korreláltszínhőmérséklet-tartomány 
biztosít kellemes világítást műalkotások számára. A káro-
sító hatások szempontjából azonban a fényforrás színképi 
teljesítményeloszlása gondos megválasztást igényel.

ÖsszefoglAlás                                                                                  

Vizuális kísérleteket végeztünk annak érdekében, hogy a kor-
relált színhőmérséklet és a megvilágítási szint vizuális tulaj-
donságokra gyakorolt hatását megvizsgáljuk. Az eredmények 
alapján a korrelált színhőmérséklet növekedésével a légkör 
kellemesebbé, természetesebbé, élénkítőbbé, de nyugtatób-
bá is válik. A megfigyelők a kis színhőmérséklettel (2850 K) 
rendelkező beállításokat elutasították, véleményük szerint 
ezek a tesztfények kellemetlen, természetellenes, nyomasztó 
környezetet eredményeznek. A festmények megjelenéséhez 
köthető változók esetében a megvilágítási szint hatása jelen-
tősebbnek bizonyult: a megvilágítási szint növekedésével a 
kontraszt- és világosságészlelet növekszik, valamint a részle-
tek határozottabbá válnak. 

A faktoranalízis eredménye megerősíti a vizuális kísérlet 
eredményét: meleg fehér fény esetén a környezet kellemet-
lenné, természetellenessé válik, ami negatívan befolyásolja a 
többi változót és a ’komfort’ faktort. 

A megfigyelői vélemények alapján a múzeumok számára 
preferált világítás 4000 K – 5000 K korrelált színhőmérsékle-
tű és 200 lx – 600 lx megvilágítási szintű beállítással érhető 
el. Mivel múzeumvilágítás esetén az elsődleges szempont a 
műtárgyak károsodásának megelőzése, a világítás lehetséges 
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2016. szeptember 1-én taira-Julia lammit nevezték ki az 
Abb Kft. ügyvezető igazgatójává. Az új igazgatónő mun-
kájában arra törekszik, hogy támogassa a magyarorszá-
gi leányvállalat további növekedését, és végrehajtsa a 
cégcsoport next level stratégiájára alapozott átalakulási 
folyamatát. taira-Julia lammi az igazgatói székben tanja 
vainiot váltja, akit az Abb cseh leányvállalatának ügyve-
zető igazgatójává neveztek ki.  

Taira-Julia Lammi 1997 óta dolgozik az ABB-nél. Ez idő alatt 
számos felső vezetői pozíciót töltött be a minőségirányítás, 
az üzletvitel-fejlesztés, valamint az ellátási lánc- és projekt-
menedzsment területén. 

Szakmai pályafutása főbb mérföldkövei: minőségügyi me-
nedzserként az ABB egyik üzleti egységénél betekintést nyert 

a főbb részlegek tevékenységébe, és 
megismerhette a termékeket, a folya-
matokat, a vevőket és a beszállítókat is. 
Ezt követően projektmenedzserként és 
projektfelelősként dolgozott, majd egy 
K+F csoportot vezetett, mely feladat-
körben mérnökként jelentős gyakorlati 
tapasztalatot szerezhetett az ABB termé-
keivel kapcsolatban. 

Pályafutása legeredményesebb idő-
szakának azt a hét évet tekinti, amely so-
rán csoportvezetői minőségében a bel-
ső tanácsadó csoport szerepét betöltő “Internal Consulting 
Group” munkájában vett részt Finnországban és a Cseh Köz-
társaságban. Az utóbbi esetben nemzetközi feladatkört látott 
el, amely lehetővé tette, hogy nemzetközi szinten együttmű-
ködjön az ABB összes divíziójával és üzleti egységeivel is. E 
beosztásában fő feladatai közzé tartozott a változáskezelés, 
a kompetenciák megőrzése, új szakterületek kiépítése, és az 
alkalmazottak motiválása a kitűzött célok elérésére.   

Tóth Éva
Forrás: Sajtóközlemény

Új ügyvezető igazgató 
az ABB magyarországi 

leányvállalata élén 

Hírek



Hírek
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Az elektromobilitást népszerűsítő nemzetközi csapatok elektro-
mos járműveikkel több mint 20.000 km-t tettek meg Barcelonából 
indulva Észak-Amerikán és Ázsián keresztül a magyar fővárosig, 
ahol Varga Mihály nemzetgazdasági minisztertől vehették át az 
új magyar villámtöltőt működtető azonosító-kártyákat. Az evopro 
által fejlesztett töltő átadását követően a BudaPart – Kopaszi gá-
ton tartottak sajtótájékoztatót a Nemzetgazdasági Minisztérium, a 
Magyar Elektromobilitási Szövetség, a Levegő Munkacsoport képvi-
selői, valamint a ’80edays’ főszervezője és magyar csapat vezetője.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az átadáskor 
kiemelte, hogy noha ez a töltő kis lépés a gyártó cégnek, 
nagy lépés az elektromobilitásnak, hiszen ez az állomás 
első darabja lehet annak a hamarosan kiépülő hálózatnak, 
ami az elektromos közlekedés további fejlődését szolgálja. 
Kiemelte, hogy a magyar kormány is elkötelezett az elektromos 
járművek elterjesztésében, hiszen 4 milliárd forintot biztosí-
tott Budapestnek 20 elektromos busz vásárlására. A már több 
mint 3 hónapja közlekedő buszokat az utazó közönség is nagy 
örömmel fogadta és használja. A miniszter végül gratulált a 
földkerülő csapatoknak, köztük a magyar résztvevőknek is, akik 
egy elektromos Modulo busszal teljesítik a táv európai és ame-
rikai szakaszait. 

Mészáros Csaba, az evopro csoport elnök-tulajdonosa el-
mondta, hogy ő maga sokat vezette a buszt a ’80edays’ amerikai 
szakaszán, mivel ő is elkötelezett híve az elektromobilitásnak. 
A közösségi közlekedésre való áttérés szerinte mindannyiunk 
érdeke, a már jelenleg is forgalomban lévő 20 db magyar fej-
lesztésű és gyártású elektromos Modulo busz használatával 

mindenki számára elérhetővé válik az elektromos közlekedés 
– tette hozzá a cégcsoport vezetője. A most átadott villámtöl-
tőről kifejtette, hogy magyar összefogás eredménye, magyar 
kis- és középvállalkozások a Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetemmel együtt dolgoztak rajta közel 2 évig. Mint 
mondta, ez újabb bizonyítéka, hogy a magyar ipar nemcsak 
beszállítóként, hanem a termékfejlesztőként is részt vesz az 
elektromobilitás terjesztésében.

Ungár János, a Magyar Elektromobilitás Szövetség elnöke 
szerint az elektromos autók árának 40-50 százalékát kitevő ak-
kumulátorok aránya 2020 utánra jelentősen lecsökkenhet. Míg 
2008-ban 1000 dollárba került egy kilowattóra kapacitás, addig 
ez 2020-ra akár 100 dollárra is eshet. 2018-tól megjelennek az 
átlagos távolságokat utazók mobilitási igényeit felülmúló tisztán 
elektromos gépkocsik, 300 km feletti névleges hatótávolsággal, 
akár 10 millió forint alatti áron. Ez az árszint 2020-ra további 20%-
ot eshet kizárólag az akkumulátorok árcsökkenéséből adódóan. 

Rafael de Mestre, az elektromos járműveknek meghirdetett 
’80edays’ földkerülő túra főszervezője meg van győződve arról, 
hogy a felszólalók egy nyelvet beszélnek: az elektromobilitás 
terjedése fontos mindenki számára. Éppen ezzel a céllal jött lét-
re ez az esemény is, hogy népszerűsítse a fenntartható közle-
kedés előnyeit és megbízhatóságát világszerte. hozzávetőlege-
sen 10.000 fát ültettek el, a barcelonai befutóig reményei sze-
rint 20.000 fával járulnak hozzá bolygónk tisztább levegőjéhez.

A csapatok az érintett országokban egy-egy fát ültetnek, me-
lyet emléktáblával látnak el. Így a budapesti BudaPart – Kopaszi 
gát a 2020-ban ismét megrendezésre kerülő ’80edays ZERO’ el-
nevezésű túra kötelező állomása lesz. A résztvevő járműveket 
online térképen, közösségi oldalakon lehet követni.
A ’80edays’ elérhetőségei: 
www.80edays.com, www.facebook.com/80edays, 
A magyar csapat nyomon követése:  
www.facebook.com/modulobus,
https://twitter.com/80edays_hun , www.modulo.hu/80edays 

Tóth Éva 
Képek: Tóth Éva

Magyar fejlesztésű 
töltőállomást avatott 

a nemzetgazdasági miniszter 

Varga Mihály a töltőállomás átadásán

Sajtótájékoztató

Faültetés a túra nemzetközi résztvevőivel

Modulo busz belső tere a töltővel
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Németország célul tűzte ki, hogy hosszabb 
távon megszünteti a szén alapú energiatermelést
Politikai előterjesztést készítettek Angela Merkel német kan-
cellár részére, amely szerint Németország fontolóra veszi, 
hogy adott határidőre jelentősen csökkenteni fogja a szén 
alapú energiatermelést. A fent említett előterjesztést a soron 
következő választás kapcsán kívánja majd a kancellár asszony 
előterjeszteni. Az előterjesztés említi, hogy Németország az 
Európai Unió legerősebb gazdasága. Ez szükségessé teszi, 
hogy Németország használja a legtöbb, ún. „zöld energiát” a 
28 európai állam között.

Forrás: Bloomberg/2016. aug. 2. 

Az ESKOM továbbra is kitart a nukleáris energia 
iránti elkötelezettsége mellett
A Dél-afrikai Köztársaság állami tulajdonú energetikai cége, az 
ESKOM magas rangú képviselője kijelentette, hogy a jelenlegi 
globális trendeknek megfelelően a Dél-afrikai Köztársaság is 
kitart eredeti elképzelései mellett és nukleáris erőműveket 
fog építeni. A jelenlegi trendek azt mutatják, hogy 2050-re 
globálisan 1000 GW kapacitású atomerőmű fog üzemelni a 
világon a jelenlegi 396 GW kapacitással szemben, jelentette 
ki a cég kompetens vezetője. Ezek a számok a nukleáris erő-
művek jelenleg is üzemelő, és a globálisan már elhatározott 
atomerőművek „összességét” jelentik. Ahhoz, hogy elérhető 
legyen az 1000 GW kereskedelmi célú nukleáris erőmű glo-
bális kapacitása, növelni kell az atomerőművek egyenkénti 
kapacitását és számukat egyaránt. Jelenleg 30 országban 450 
reaktor működik, tette hozzá a nyilatkozó szakember.

Forrás: ESI/8 2016, aug.

Kína villamosenergia-fogyasztása folyamatosan 
növekszik
Kína villamosenergia-fogyasztása 2016 első félévében – az 
előző év azonos időszakához mérten – 2,7%-kal növekedett, 

a napokban megjelent hivatalos kínai adatok szerint. A teljes 
fogyasztás az első hat hónapban 2,8 trillió kilowattóra volt, 
jelezte a Kínai Nemzeti Fejlesztési és Reform Bizottság. A szol-
gáltatási és mezőgazdasági szektor fogyasztásának növeke-
dése 9,2% az előző évi, első hat hónapi 7,7% fogyasztásnö-
vekedéssel szemben. Az ipari szektor fogyasztásának növe-
kedése mindössze 0,5 % volt. Júniusban hónapban meglepő 
módon 2,6%-os növekedést mértek, nyilatkozta a Bizottság 
képviselője. 

Forrás: Shanghai Daily/2016. júl. 14.

Franciaország és Írország 1 milliárd euró 
befektetéssel villamos energetikai kapcsolatot 
létesít 2025-re
Arra való tekintettel, hogy Írország egyre növekvő volumen-
ben villamosenergia-importra szorul, és az angliai villamos 
energia 30%-kal drágább, mint a francia, ezért elhatározták, 
hogy a két ország villamosenergia-hálózatát tenger alatti 
kábel segítségével összekapcsolják. A tervek szerint az össze-
köttetés 2025-re valósul meg. Az előzetes számítások szerint 
a beruházás költsége 1 milliárd € körül várható. A megálla-
podásról szóló szándéknyilatkozatot a francia elnök, Franco-
is Hollande 2016. júliusi írországi látogatása során írták alá. 
Mind ez ideig az import villamos energiát Észak-Írországon 
keresztül Angliából kapták. Azonban növelni kívánják villa-
mosenergia-importjukat. A tervezett, 600 km hosszú kapcso-
lat Írország déli partvidékétől, Anglián keresztül jut el Francia-
országig. A beruházás megvalósításával a fogyasztói villamos 
energia ára jelentősen csökkenni fog, mondta Fintan Slye,  az 
ír villamos rendszerirányító vezérigazgatója.

Forrás: Reuters/2016. júl. 21.

Japán végleg elhatározta, hogy 2018-ig 
19 a – a fukusimai katasztrófa miatt - leállított
atomerőművét újraindítja

A „World Nuclear News” sajtóorgánum szerint 7 korábban le-
állított atomerőmű - melyek már eleget tettek az új bizton-
sági követelményeknek – jövő év márciusában újraindul. A 
további 12 leállított erőművet 2018 márciusáig kapcsolják rá 
a hálózatra. A fenti híreket a Japán Energiagazdasági Intézet 
megerősítette, azzal a kikötéssel, hogy az újraindítás csak 
akkor lehetséges, ha a biztonsági előírások maradéktalanul 
teljesülnek.

 Forrás: Asian-Power/2016. aug. 2.

Növekvő érdeklődés Malajziában a megújuló 
energiák iránt
Malajziában fokozott érdeklődés kíséri a megújulóenergia-
projekteket. Ennek oka a környezet fokozott védelme, az egy-
re jobban fejlődő technológiák és a fenntarthatóság iránt ér-
zett felelősség. Megvizsgálva a fejlett ipari országokat, az erős 
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gazdaságokat, Malajzia felelős vezetői megállapították, hogy 
Németországban az energiamixben 51%, Kínában 33%, az 
Egyesült Királyságban 29%, az Amerikai Egyesült Államokban 
16% volt a megújuló energia hányada 2015-ben. Malajziában 
követni próbálják a „nagyokat”.

Forrás: Borneo Post/2016. aug. 9.

Lengyelország döntött; 10 éven belül 
atomerőműve lesz
Lengyelország döntött; 10 éven belül üzembe helyezik a kb. 
1 GW kapacitású atomerőművüket, jelentette ki a napokban 
az ország energiaügyi minisztere. Ezzel jelentősen csökken-
teni tudják az erősen szennyező széntüzelésű erőműveik ki-
bocsátását. A projekt 2009-ben indult, azonban számos ok 
miatt késleltetve lett. Ezen okok között szerepelt a rendkívül 
alacsony energiaár, a 2011-es fukusimai baleset, stb. Ma már 
megváltozott a kormány álláspontja, és „gőzerővel” újraindít-
ják a korábban késleltetett projektet, nyilatkozta az illetékes 
miniszter.

Forrás: Reuters/2016. aug. 2.

Oroszország üzembe helyezte a legmodernebb 
atomerőművét
A legújabb és legmodernebb technológiával épült orosz 
atomerőművet Novovoronezh-ben sikeresen üzembe he-
lyezték, és ma már rádolgozik az országos átviteli hálózatra, 
tájékoztatott a Rosatom illetékese. Elmondta továbbá, hogy 
ez az esemény, jelentős siker, és hatalmas tervezési és építé-
si, valamint beszabályozási munka megkoronázását jelenti. 
Ez az első olyan reaktortípus, amely már a fukusimai kataszt-
rófát követő megszigorított biztonsági követelményeket is 
kielégíti, nyilatkozta Andrey Petrov, a Rosenergoatom vezér-
igazgatója.

Forrás: RT News/2016. aug. 5.

Nem gazdaságos a szélerőmű-beruházás 
Vietnamban
A szélerőmű-beruházások tőkeigényesek, emiatt nem éri 
meg Vietnamban szélerőművet építeni. A vietnami villamos-
energia-árak igen alacsonyak. Így ezek a beruházások soha-
sem térülnének meg. A Bac Lieu province-ban 500 hektáron 
épült szélerőműpark 5,2 trillió vietnami dongba került. Ez a 
legnagyobb Vietnamban épült szélerőműpark. 62 turbinája 
van, 99 MW a teljes kapacitása, 320 millió kwó villamos ener-
giát táplál be az országos hálózatba. A Világbank széltérképe 
szerint 65 méter magasan a kiépíthető kapacitás 513 000 MW 
lehetne. Vietnam 3000 km hosszú tengerparttal rendelkezik, 
amely egész évben biztosan hasznosítható,

Forrás: VietNam.net/2016. aug. 2.

Oroszország képes a Távol-Keleten villamos 
energiát szállítani nemcsak Kínának, hanem 
Japánnak és Dél-Koreának is

Oroszország a Távol-Keleten felesleges villamos energiával 
rendelkezik. Kész arra, hogy kínai villamosenergia-szállításai 
mellett, Japánnak és Dél-Koreának is villamos energiát szállít-
son; jelentette ki Alexander Galushka, a Távol-Kelet fejleszté-
séért felelős miniszter.

Forrás: Sputnik/2016. aug. 24.

A napenergia-hasznosítás Chilében 
feleannyiba kerül, mint a szén alapú 
villamos energia
A napenergia alkalmazása még soha ilyen olcsó nem volt, mint 
a közelmúltban Chilében. A spanyol fejlesztési cég a „Solarpack 
Corp. Technologica” nyerte meg a pályázatot 120 MW kapaci-
tású naperőmű építésére. A naperőmű 29,10 $-ért állít majd 
elő egy megawattórát.

Forrás: Bloomberg/2016. aug. 21.

Norvégia lehet Európa „zöld akkumulátora”
Norvégia hatalmas potenciállal rendelkezik, ún. szivattyús 
víztározós erőművek létesítésére. Az Európai Unió reméli, 
sikerül megállapodást kötni Norvégiával, hogy az Európá-
ban termelt intermittens 
megújulóenergia-rendszer-
ben termelt többletenergiát 
Norvégiában az ún. „zöld ak-
kumulátorok” segítségével 
tárolhassa. Ez egy technikai 
lehetőség. A kérdés csak az, 
hogy politikailag kihasznál-
ható-e ez a megoldás. Ha 
Norvégia jelentősen növelni 
fogja saját megújuló termelé-
sét, akkor ez a lehetőség nem 
adódik majd. Természetesen 
számolni kell azzal is, hogy az 
energiát el kell juttatni Nor-
végiába, ami jelentős össze-
geket emészt majd fel. 

Forrás: Science Direct/2016. aug. 16.

Dr. Bencze János
MEE-tag
dr.bencze.janos@gmail.com
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Ez a rész azoknak a közép- és nagyfeszültségű válta-
kozó áramú, valamint nagyfeszültségű egyenáramú 
tenger alatti kábeleknek a fektetési technológiájával 
foglalkozik, amelyek összekötik a szélturbinákat, AC 
gyűjtő alállomásaikat, az egyenirányító platformot és 
a szárazföldi inverter alállomást.

This part deals with the laying technology of medium and 
high voltage AC and high voltage DC subsea cables con-
necting the wind turbines, the AC/AC collector stations, 
the AC/DC rectifier platform and the onshore DC/AC 
inverter station.

A szélturbinákat az AC/AC gyűjtőplatformokkal tenger alatti 
középfeszültségű (többnyire 33 kV-os) háromfázisú kábelek-
kel, a gyűjtőplatformokat az AC/DC egyenirányító platformmal 
tenger alatti nagyfeszültségű (általában 155 kV-os) egy- vagy 
háromfázisú kábelekkel, az egyenirányító platformot a szá-
razföldi átviteli hálózati inverter-alállomással részben tenger 
alatti, részben szárazföldi nagyfeszültségű (pl. ± 250, ± 320 kV-
os) bipoláris egyenáramú kábelekkel kötik össze. (Bipoláris: 
külön kábel a pozitív és külön a negatív pólus számára.)

A felsorolt kábelfajták közül kiemelkedik a 800 MW-os szél-
parkok teljesítményét a szárazföldre juttató, 1000 MW átviteli 
kapacitású, 320 kV-os egyenáramú tengeri kábel [15].

A szektoralakú elemi szálakból sodrott réz áramvezető ke-
resztmetszete 2500 mm2, átmérője 57,6 mm, ohmos ellenállása 
0,0072 Ω/km, főszigetelése 20 mm vastag térhálósított polimer. 
A kábel névleges árama 1638 A, megengedett max. hőmérsék-
lete 70 °C, külső átmérője 135 mm, fajlagos tömege 52,4 kg/m. 
Mivel toldókötéseit (karmantyúit) steril körülmények között, a 
gyártóműben készítik, a gyártási hosszt a szélfarm és a száraz-
föld közötti távolság határozza meg. Ha pl. ez 100 km, akkor a 
kábelfektető hajónak  5240 tonna kábelt kell befogadnia.

A tengeri kábelfektetéshez speciális felépítményű hajókat 
használnak (66. ábra) [16]. A többnyire sík fedélzeten a követ-
kező főberendezéseket szokás elhelyezni:
1. 15-32 m külső átmérőjű, 6-8 m magas, függőleges tengely 

körül elforduló karusszel-kosár, melyben a kábel vízszintes réte-
gekben van feltekerve; befogadóképessége 2000–9000 t. 

 Forgatását a karusszel-kosár fogaskoszorújával kapcsoló-
dó, az álló alapkeretre szerelt hidromotorok végzik.

2. Töltő-ürítő „ormány”, mely a karusszel-kosár belső és külső 
fala között járva, töltéskor a kábelkarikákat szorosan egy-
más mellé rakja, ürítéskor (kábelfektetéskor) egymás mellől 
felszedi és nagy hajlítási sugárral továbbítja.

3. Lánctalpas-szorítópofás kábeltovábbító.
4. Egy- vagy többállású kábelcsúszda.
5. Daru a tengerfenéki árokásó, kábelfektető és -betemető 

robot lebocsátására és felhúzására.

Ám nem elég a villamos energiát a mégoly kedvező szél-
park-telepítési adottságú  Északi-tengeren megtermelni, azt 
el is kell szállítani azokba az elsősorban dél-németországi, 
erősen iparosodott körzetekbe – Rajna-Pfalz, Hessen, Baden-
Württenberg tartományokba és Bajorországba –, ahol a leg-
több atomerőművet készülnek leállítani, különben beiga-
zolódik a BNetzA (Bundesnetzagentur – a német szövetségi 
szabályozó hatóság) éves jelentésében tett megállapítás: …
az atomerőművekről a megújulókra való felgyorsított átállás 

Hírek

Nagy egyenfeszültségű 
villamosenergia-átvitel 

Európában – Németország 
északi-tengeri partközeli 

(offshore) szélparkjai 
6. rész: Az északi-tengeri szélparkok 

kábelezése

Kimpián Aladár 

67. ábra 320 kV-os DC kábel tároló karusszele a gyártóműben. 
Pillanatnyilag 11 rétegben, rétegenként 45 menet, összesen 
kb. 30 km kábel van a karusszelben [16]

65. ábra  320 kV-os egyenáramú tengeri kábel [15]

66. ábra Kábelfektető hajó számítógépes makettje [16]
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„has brougth the transmission system to the brink” (a szaka-
dék szélére juttatta a [német] átviteli hálózatot) [17].

Ennek elkerülésére a 73. ábrán látható három, É-D irányú nyom-
vonalon négy nagykapacitású, nagy egyenfeszültségű átvitelt 
terveznek, elsősorban az egyre növekvő mennyiségű „zöld” (szél-)

áramnak a deficites körzetekbe való szállítására [17]. Európában 
ezek lesznek az első „kínai méretű” HVDC összeköttetések. 

KöSzöNETNyiLVáNÍTáS                                                                    

A szerző köszönetet mond Szabó Benjáminnak, az ETE Szenior 
Energetikusok Klubja elnökének, aki kezdeményezte, hogy a 
Klub keretében a „Nagy villamos teljesítmények átvitele nagy 
távolságokra nagy egyenfeszültségen” előadást követően han-
gozzék el előadás a németországi offshore szélparkokról is; ez 
képezi alapját a jelen cikksorozatnak.
irodalomjegyzék
1. en.wikipedia.org/wiki/List_of_HVDC_projects
2. en.wikipedia.org/wiki/BARD_Offshore_1
3. www.offshore-windenergie.net/windparks
4. en.wikipedia.org/wiki/Energy_in_Germany
5. www.sunwindenergy.com/wind-energy/siemens-receives-major-order-

borwin3-north-sea-grid-connection-tennet
6. strangesounds.org/2013/08/germany-launches-its-largest-offshore-

windfarm-on-the-north-sea-bard-offshore-1.html
7. Az 7–14. ábra képei a www.google.com/img bard offshore 1 webhelyről valók
8. A 15–22. ábra képei a www.google.com/img borwin alpha webhelyről valók
9. A 23–25. ábra képei a www.google.com/img borwin beta webhelyről valók
10. A 26–28. ábra képei a www.google.com/img helwin alpha webhelyről valók
11. A 29–33. ábra képei a www.google.com/img helwin beta webhelyről valók
12. A 34–41. ábra képei a www.google.com/img sylwin alpha webhelyről valók
13. A 42–49. ábra képei a www.google.com/img dolwin alpha webhelyről valók
14. A 50–64. ábra képei a www.google.com/img dolwin beta webhelyről valók
15. necplink.com/docs/Champlain_VT_electronic/04 L. Eng/Exh. TDI-LE-4(HVDC 

Cable Design Sheet(ABB)).pdf
16. Az 66–72. ábra képei a www.google.com/img offshore cable laying vessels 

webhelyről valók
17. spectrum.ieee.org/energy/renewables/germany-takes-the-lead-in-hvdc

Előző részek a 2015/11, 12, 2016/1-2, 5-6, 7-8. lapszámokban 
olvashatóak.

68. ábra A kábelfektető hajó 23 m külső, 8 m belső átmérőjű, 8 m 
magas, fogaskoszorús karusszele, görgős alapkerettel, rajta 4 db 
hidromotorral; a szerkezet öntömege 600 tonna, belefér 160 km 
hosszú, 8400 tonna tömegű 320 kV-os DC kábel [16]

70. ábra „Lánctalpas”, szorítópofás kábeltovábbító, a kábel kétirá-
nyú mozgatására; ha nagyobb átmérőjű karmantyú következik, a 
szorítópofák automatikusan távolodnak egymástól [16]

71. ábra A hajó tatján lévő daruval lebocsátható-felhúzható ten-
gerfenéki árokásó, kábelfektető és -betemető robot; mozgását (pl. a 
kanyarodó kábelnyomvonal követését) a hajóról távirányítják, mű-
ködését víz alatti videokamera figyeli [16]

69. ábra A karusszel-kosár gyártóművi töltése 320 kV-os DC kábellel (balra); a 
kábelkarikákat egymás mellé rakó, a kosár külső és belső fala között mozgatha-
tó, emelhető-süllyeszthető töltő-ürítő „ormány” (jobbra) [16]

72. ábra Kábelfektető hajó a 53-56. ábrákon bemutatott eszkö-
zökkel felszerelve [16]. Ami látszik: a karusszel-kosár, a töltő-ürítő 
„ormány” és a daru

73. ábra A németországi négy nagy HVDC „energiafolyosó”. A 
piros gömböcskék a nagyobb teljesítményű, 2011-ben leállított, a 
kékek a 2022-ig még működő atomreaktorokat jelzik [17]

Kimpián Aladár 
okl. villamosmérnök, 
OVIT ZRt.  
MEE-tag
akimpian@t-online.hu
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A húszévesnél fiatalabb diákok több mint 20 pályázatát dí-
jazták a jubileumi 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Te-
hetségkutató Verseny május 30-ai eredményhirdetésén a Ma-
gyar Tudományos Akadémia (MTA) budapesti székházában. A 
versenyen első helyezést ért el Tóth Fanni és Horváth Roland 
„Interaktív jelnyelvet tanító és gyakorló szoftver”; Udvardi Péter 
„Mikro-elektromechanikai struktúra alacsony frekvenciás han-
gok és rezgések érzékelésére”; valamint Imets Tamás „Egy eszköz 
az elmének” című pályamunkája.

A verseny 25. évforduló-
ja alkalmából a díjátadás 
előtt Lovász László, az MTA 
elnöke a beérkezett mun-
kákat értékelve elmondta, 
rengeteg tudás, ötlet, inno-
váció, tehetség és munka 
áll a pályázatok mögött. 
Pálinkás József, a Nemzeti 
Kutatási, Fejlesztési és In-
novációs Hivatal (NKFI) ve-
zetője szerint a versenyen 
résztvevő fiatalok munká-
jukkal hozzájárulnak ahhoz, 
hogy Magyarország még 
versenyképesebb és még 
élhetőbb legyen. Az infor-
matikáé a jövő. A tehetség 
adomány, egyben felelős-

ség is. Ugyanígy felelősséggel bír a közösség, a társadalom és 
a nemzet is, amiről sok mindent elárul az, miként viszonyul a 
tehetségeihez.

A verseny részleteit 
Pakucs János, a Magyar In-
novációs Szövetség (MISZ) 
tiszteletbeli elnök ismer-
tette, aki elmondta: olyan 
20 évnél fiatalabb diákok 
jelentkezését várták, akik a 
műszaki és természettudo-
mányok, valamint a környe-
zetvédelem, az informatika 
vagy a matematika terüle-
tén felismertek valamely 
problémát, és saját, kreatív 
ötletet dolgoztak ki annak 
megoldására. A leglénye-

gesebb események között kiemelte, hogy 1991-ben szervez-
ték meg – az ő javaslatára – az első hazai versenyt, valamint 
arról is szólt, hogy az Ifjúsági Tudományos és Innovációs 
Tehetségkutató Verseny 1995-ben csatlakozott az EU Fia-
tal Tudósok Versenyéhez és az Intel ISEF Nemzetközi Tudo-
mányos és Innovációs Versenyhez. Az ISEF-en 1995-ben, az 
EU-döntőn 1998-ban szerzett aranyérmet első alkalommal 
magyar diák. Pakucs János részletesen beszámolt a 15. EU 
Fiatal Tudósok Versenyéről, melyet 2003-ban a MISZ szerve-
zett Budapesten. Kiemelte azt is, hogy az EU Fiatal Tudósok 

Versenyén 1995-2015 között a kiosztott díjak tekintetében a 
37 országból az ötödik helyen  van Magyarország. Említette, 
hogy összesen 118 alkalommal utaztattak külföldre fiatalokat 
és, hogy a Pro Progressio Alapítvánnyal együttműködésben 
évente 500-600 fiatal tehetséget részesítenek ösztöndíjban. 
Az elmúlt 25 évben a versenyre mintegy 5000 pályázat érke-
zett, amelyekből 370-et díjazott a zsűri – összegezte Pakucs 
János, aki kitért arra is: a verseny három legjobbnak ítélt pá-
lyázata részt vehet az Európai Unió 37 ország részvételével 
zajló, szeptemberi Fiatal Tudósok Versenyén is. Az eddigi ösz-
szesített pontszámai alapján Magyarország ötödik a nemzet-
közi megmérettetés rangsorában.

A versenyre az idén 78 pályázat érkezett, ebből 53 munkát 
értékeltek megvalósításra érdemesnek, köztük nyolc határon 
túlról benyújtott pályázatot vizsgált meg a 21 elismert tudós, 
akadémikus, egyetemi tanár és gazdasági szakember alkotta 
zsűrije – mondta el a zsűri elnöke, Jakab László, a Budapesti Mű-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) dékánhelyettese. 
A zsűri az első, a második és a harmadik helyezettek mellett to-
vábbi 11 pályázatot kiemelt dicséretben részesített

A versenyen első helyezést ért el a határon túli Imets Ta-
más „Egy eszköz az elmének” című pályamunkája.  A 16 éves 
csíkszeredai diák elmondta, hogy találmányával billentyűzet 
és egér nélkül, a homlokára erősített érzékelővel, tehát gon-
dolattal tudja irányítani a műanyag kezet, vagy például egy 
kis autót. 

Miért érezte fontosnak, hogy ezt az informatikai eszközt 
kifejlessze? – kérdeztük. „A legelső kísérletek során még nem 
fogtam fel a fejlesztés jelentőségeit és fontosságát. Egy egy-
szerű, több hónapos programba kezdtem bele akkor. A munka 
során viszont tudatosult bennem az, hogy ha képesek vagyunk 
akár egy agyalapi aktivitással vezérelt készüléket létrehozni, 
akkor annak a lehetőségeit ki kell használni. Segíthetünk a fo-
gyatékossággal élő embereken, vagy a szórakoztató iparban 
felhasználni, de számos más szerepe is lehet, aminek csak a kép-
zelő erőnk szab határt.”

Az informatikai találmányok tömege, és azok tovább-
fejlesztése is a magyar kultúra fontos, jövőbe mutató része, 

Ifjú feltalók elismerése 
a Magyar Tudományos 

Akadémián 

Kiss Árpád

Imets Tamás átveszi a díjat

Pakucs János értékeli ez elmúlt 25 év munkáját

Lovász László az MTA elnöke

Az átadásra váró díjak



amelyet mind teljesebben ki kell használnunk, hallottuk itt 
is a bevezető előadásokban. Mi a véleménye erről? „Igen, 
gyakran hallottam már azt, hogy az informatika világáé a jövő. 
Ezzel azonban nem értek egyet, mert már a jelenkor is az 
informatikában él. Olyan technológiai forradalmat élünk át, 
amelyben szerintem lépést kell tartani a világgal, sőt élen kell 
járnunk. Erre pedig képesek vagyunk, képesek vagyunk nagyot 
alkotni, bár nem szeretnék ilyen közhelyekbe botlani, de tényleg, 
csak azt tudom mondani, hogy az emberek fel kell, hogy fedez-
zék magukban azt a képességüket, miként tudják elképzeléseiket 

megvalósítani. Mindehhez persze kitartó munkára van szükség. 
Ez képes fellendíteni egy országot.  – Persze, jólesik a professzor 
urak elismerése, de kétlem, hogy ez változtatna a kísérleteimen 
és tanulmányaimon. Köszönöm a Magyar Innovációs Szövetség 
különdíját, ami biztos erőt ad a további munkámhoz. Számom-
ra azonban a legjobb érzés mégis az volt, amikor két kisgyer-
mek próbálta ki a készüléket. Látszott rajtuk, sőt el is mondták 
nekem, hogy élvezték és szerették használni az eszközömet. Hi-
szen a készüléket az embereknek készítettem, nem a sikerért, és 
nem is az ilyen nagy elismerésekért, amit most itt kaptam. Az a 
legjobb dolog, ami történhet egy-egy fejlesztéssel, ha az embe-
reknek tetszik, hasznosnak tartják. Minden fejlesztésemmel így 
vagyok, ezért dolgozom rajtuk tovább, keresve az új felhaszná-
lási lehetőségeket.”

Gratulálunk a nyerteseknek és tanáraiknak. Sajnáljuk, hogy 
helyhiány miatt csak ennyit tudunk közre adni. A díjazott pályá-
zók (iskoláik, tanáraik) nevei, és a pályázatok részletes ismerte-
tése megtalálható a Magyar Innovációs Szövetség honlapján. 

Kép és szöveg: Kiss Árpád
gazdasági újságíró
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Hírek

Hallgatóság

Amerikai Egyesült államok – 
Watts Bar 2. / Virgil C. Summer 2.
A Watts Bar 1. blokk 1996-os indulását követően, 20 év után ez 
az első új nukleáris blokk, amely megkezdte a működését az 
USA-ban. 2016. május 23-án a blokk elérte az első kritikussá-
got. Azóta a blokkot folyamatosan tesztelik a különböző telje-
sítményszinteken. Az új amerikai blokk várhatóan hamarosan 
- bizonyos hibák kijavítását követően - megkezdheti 100 száza-
lékos teljesítményen a kereskedelmi üzemét. 

2016. augusztus 30-án, több mint 30 év eltelte után először 
történt az, hogy az Amerikai Egyesült Államokban beemelték 
a helyére az épülő Virgil C. Summer 2 blokk reaktortartályát.  
Ez nagyon jelentős mérföldkőnek tekinthető a beruházás éle-
tében. A Virgil C. Summer 2 blokk és a szintén a telephelyen 
épülő 3. blokk építése is 2013-ban kezdődött meg. Az előző 
blokk várhatóan 2019-re, az utóbbi pedig 2020-ra készülhet el. 
Jelenleg 4 blokk áll építés alatt, a jövőbeli amerikai tervekben 
pedig rövid távon 18, hosszú távon pedig további 24 új blokk 
építése szerepel. 

Oroszország – Novovoronyezs / Belojarszk
Oroszország a nukleáris technológia fejlesztésében és új blok-
kok építésében is élenjáró. 2016. augusztus 5-én a világ első, 
3+ generációs, nemzetközi szinten is elismert, VVER-1200 típusú 

blokkja a novovoronyezsi 6. blokk hálózatra csatlakozott és 
240 MW teljesítményszinten üzemelt. Ezt megelőzően számos 
ellenőrző vizsgálatot végeztek el különböző teljesítményszin-
teken, amelyek igazolták a blokk berendezéseinek megbízható 
működését. A 3+ generációs VVER-1200-as nyomottvizes blokk 
innovatív megoldások egész sorát vonultatja fel, műszaki és 
gazdasági mutatói az elődeinél jobbak, működése teljességgel 
biztonságos és mindenben megfelel a NAÜ fukusimai baleset 
után támasztott legszigorúbb követelményeknek is. 

 2016. augusztus 17-én pedig a Belojarszk-4, BN-800 típusú 
gyorsneutronos reaktor elérte a 100 százalékos teljesítmény-
szintet.  Így jelenleg ez a világ legnagyobb teljesítményű gyors-
neutronos reaktora. A gyorsneutronos blokk 2015. december 
10-én csatlakozott első alkalommal a villamosenergia-hálózat-
ra, és ezt követően a folyamatos ellenőrzések mellett emelték 
a teljesítményét a mostani 100 százalékos szintre. Indulása óta 
eddig 1,4 TWh villamos energiát termelt, de év végéig a ter-
vek szerint a termelt mennyiség elérheti a 3,5 TWh-t is. 2016. 
szeptember 2-án pedig letelt az a 15 napos, 100 százalékos tel-
jesítményszinten elvégzett átfogó vizsgálat, amely teljes mér-
tékben igazolta, hogy a blokk rendelkezik a névleges teljesít-
ményen való folyamatos üzemeltetés képességével, a tervezési 
paramétereknek való maximális megfeleléssel.

 E technológia rendkívüli tudományos jelentősége abban rejlik, 
hogy elősegítheti a kiégett nukleáris üzemanyagok újrafeldolgo-
zását, ezáltal pedig jelentősen csökkenthető a végleges elhelye-
zésre kerülő hulladékok mennyisége. Oroszországban jelenleg 
8 blokk áll építés alatt, rövid távon 26, hosszabb távon pedig 
további 22 blokk építésére vannak elképzelések. 

Hárfás Zsolt

Novovoronyezs 6. blokk vezénylő                                
Kép forrása: Hárfás Zsolt

BN-800 típusú reaktor             
 Forrás : Beloyarszk NPP

Nukleáris hírek

Watts Bar 2                                                                                         Kép forrása: TVA



Üzenetünk
Ha jó magot jó földbe ültetünk, akkor lényegesen kevesebb munka után haraphatunk bele az igazi 
fi nom, érett gyümölcsbe.

„Nem az a legfontosabb, hogy a fa min ment keresztül a téli fagyban, a tavaszi viharokban, a nyári 

        Böjte Csaba

TARTSON VELÜNK! ADJON ÉLMÉNYT ÉS MUTASSON IRÁNYT A GYEREKEKNEK!
 

 A fesztivál további céljai:
• Találkozási és együttműködési lehetőség 
biztosítása a gyerekeknek, szülőknek, 
iskoláknak és a szakirányú cégeknek

• A cégek számára a megfelelő utánpótlás 
előkészítése

• A Szakképzési Centrumok bemutatkozása

A rendezvényen három kérdésre kapnak 
választ a gyerekek?
1. Mi érdekel? 
2. Hol dolgozhatok, ahol ezzel foglalkoznak? 
3. Mit kell tanulnom hozzá és hol tanulhatok?

Az országos rendezvény számokban:
• 5 város (Budapest, Pécs, Győr, Debre-
cen, Miskolc)

• 1000 - 2000 diák helyszínenként (általá-
nos és középiskolások) 

• 6 műszaki ágazat bemutatása 
(Erősáramú elektrotechnika, Gy-
engeáramú elektrotechnika, Távközlés, 
Informatika, Gépészet, 
Vegyipar)

• 10-12 műszaki szakiskola helyszínenként
• 6 műszaki felsőoktatási intézmény
• 12-18 kiállító cég helyszínenként

A műszaki szakmák nagy része ma hiányszakmának minősül. A villamos pálya egy laikusnak, akár egy 
távvezeték, vagy egy alállomás, de egy elosztószekrény látványa sem túl érdekfeszítő. Pedig ez a szak-
ma egyre színesebb, egyre izgalmasabb és a kereslet egyre nő a műszaki szakemberek iránt.

 Mégis mindenütt a mérnökhiányról és a műszaki utánpótlás problémáiról hallunk híreket. Ha a kialakult 
helyzeten változtatni szeretnénk, kezdjük mindjárt az elején, a pályaválasztásnál! Célunk, összekötni a 
munkahelyeket olyan érdeklődő diákokkal, akik képesek gyorsan felvenni a ritmust, mert szeretik amit 
csinálnak!

Ennek alapfeltétele a tudatos pályaválasztás segítése. A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum kez-
deményezésére a Magyar Elektrotechnikai Egyesület a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 
közreműködésével a országos műszaki pályaválasztó fesztivált szervez, „Mi a pálya?” címmel, amely-
nek célja a Forma-1 sport segítségével élmény alapú elven felszínre hozni a gyerekekben lévő műszaki 
érdeklődést annak érdekében, hogy tudatosan válasszanak pályát. Élményt adunk és irányt mutatunk a 
gyerekeknek!  Azt is megmutatjuk, hogy a kiválasztott irányba milyen úton indulhatnak el.

miapalya.mee.hu

TÁMOGATÓINAK, KIÁLLÍTÓINAK
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Trendforduló 
az elektrotechnikában és 

a Magyar Elektrotechnikai 
Egyesületben

Interjú Béres József elnökkel

A változásokhoz való alkalmaz-
kodás támogatása, a szakmai 
utánpótlás erősítése és az iparági 
együttműködés szervezése - eze-
ket tartja a küvetkező évek legfon-
tosabb feladatának Béres József, a 
Magyar Elektrotechnikai Egyesület 
nemrég újraválasztott elnöke. 

Melyek ma a MEE 
legfontosabb értékei?

Az egyesületen belüli szakmai és kö-
zösségi tradíciók, a belső egyesületi 
működési kultúra, a tagság nagyon 
szerteágazó (földrajzi és ipari műkö-
dési értelemben) összetétele, a szer-
vezeten belül folyó szakmai munka, 
együttműködések jelentik vélemé-
nyem szerint a Magyar Elektrotech-

nikai Egyesület alapértékeit.  Ezek tették lehetővé az elmúlt 
116 évben a külső környezet változásaihoz való  alkalmaz-
kodást  és az egyesület talpon maradását, fejlődését, a MEE 
folyamatos megújulásra való képességét.

Mit tart az előző elnöki ciklus legfontosabb 
eredményének?

Azt, hogy időben felismertük azokat a hatalmas változásokat, 
amelyek a társadalmi elvárásokban és technológiai fejlődési 
trendeken keresztül mozgatták, mozgatják az elektrotechni-
kai ipart és annak szereplőit. A ciklus elején megfogalmaztuk 
a változásokra adható válaszainkat az egyesületi stratégiá-
ban, illetve  a különböző stratégiai szintekre meghatároztuk a 
legfontosabb prioritásokat. 

Társadalmi szinten mi ismertük fel talán legelőször, hogy 
a szakmai utánpótlásért nagyon sokat kell és lehet tennie az 
egyesületnek. Megfogalmaztuk, hogy a biztonságos villany-
szerelés és az energiahatékonyság milyen társadalmi kérdé-
seket és az ipar részéről milyen stratégiai válaszokat követel 
meg, és ebben a MEE hogyan tudja segíteni a párbeszédet. 

Világosan megfogalmaztuk azt is, hogy iparági szinten az 
együttműködés, a párbeszéd az egyik legfontosabb tényező, 
amellyel a cégek a költségeiket tudják csökkenteni, és part-
neri kapcsolatokat kialakítva képesek új termékeket , megol-
dásokat kidolgozni. 

Az egyesületi életben pedig nagy hangsúlyt fektettünk a 
tájékoztatásra és olyan programlehetőségek megteremtésé-
re, amelyek a szervezeten belüli közösségi élményeket meg 
tudták teremteni. 

Mi a MEE szerepe az átalakulóban lévő 
energiapiacokon?

Az energiaiparban egyértelműen óriási társadalmi, technoló-
giai változások vannak folyamatban. 

A decentralizált energiatermelés terjedése, a dekarbonizáció 
fontos társadalmi, politikai célja a következő évtizedeknek.  
A digitális megoldások rohamos térnyerése az elektrotech-
nika különböző területein már mindenhol  érezhető (okos 
mérés, okos hálózat, okos város, okos otthonok). Ugyanakkor 
a mi elektrotechnikai iparunk sincs szakmai utánpótlás szem-
pontjából könnyű helyzetben.

Óriási lehetőségek és óriási feladatok jelentek meg,  ame-
lyekben a MEE felelős szerepvállalása nagyon fontos.  Inno-
váció nélkül nemcsak a cégek, de a szakmai egyesületek sem 
maradhatnak talpon. 

Az új trendek és ezek hatásainak bemutatásában és 
megértetésében kulcsszerepe van a MEE különböző rendez-
vényeinek.  Nagyon sok szakembert tudunk megszólítani, 
tájékoztatni és bevonni a megoldások kidolgozásába. 
Nagyon komoly felelőssége az egyesületnek, hogy segítse a 
folyamatban lévő hatalmas változások kezeléséhez szükséges 
komplex megoldások és az ezek kialakításához     szükséges 
partneri kapcsolatok megteremtését, fejlesztését. 

Az utánpótlásnál pedig fontos megoldást találni arra, hogy  
az új trendek (decentralizáció, dekarbonizáció, digitalizáció) 
miatt a cégeknek már más jellegű humán erőforrásra,  tudásra 
és készségekre van szükségük. Az új igények felmérése és az 
új oktatási tematikák kidolgozása mind az alapoktatásokhoz, 
mind a felnőttképzések terén komoly koordinációt igénylő 
feladat. A holnap mérnöke, technikusa, villanyszerelője már 
nem ugyanazt kell, hogy tudja, mint a jelené. 

Mit tart a MEE elnökeként most 
a legfontosabb feladatnak?

Megtalálni és motiválni azokat a jelenlegi, illetve jövőbeni 
egyesületi tagjainkat, akik a változásokat nem csak értik, át-
látják, de hajlandóak energiát fektetni az ezeket kezelő meg-
oldások kidolgozásába, bevezetésébe és működtetésébe.  
Nagyon nehéz ma már társadalmi munkában elvárni, hogy az 
egyébként is nagy napi terhelés mellett valaki a szabadidejé-
ből önzetlenül erre áldozzon. Ezért személyes feladatomnak 
is tekintem, hogy a cégek vezetőit meggyőzzem, az ebben 
való bármilyen részvétel minden vezető társadalmi köteles-
sége. Fontos kialakítanunk azokat a jó példákat, amelyek kö-
vethetőek lesznek a többi, nem vezető szakember számára is, 
valamelyik számukra testhez álló területen.

Szerencsére úgy tapasztalom, hogy nagyon sok helyen a 
vezetők hasonlóan gondolkoznak és cselekszenek, támogat-
ják azt, hogy munkatársaik, az iparban dolgozó szakemberek 
közösen gondolkozzanak és dolgozzanak új, innovatív meg-
oldásokon. Személyes tapasztalatom az is, hogy közép és 
hosszú távon megéri ezt tennünk. Egyrészt feltöltődhetünk 
ezekben a társadalmi, egyesületi feladatokban, másrészt új 
szempontokat ismerünk meg, amelyekkel valóban innovatív 
és komplex megoldások irányába tudunk mozogni a normál 
vállalati, szakmai feladataink során is.

Hlavay Richárd

Egyesületi élet
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Nagy szeretettel köszöntjük 
90. születésnapján 

Dr. Kelemen Tibor 
nyugalmazott egyetemi  tanárt

Elismerés a DEHN + SÖHNE 
Magyarországi Képviseletnek

Dr. Kelemen Tibor, a műszaki tudományok 
kandidátusa, a Budapesti Műszaki Egye-
tem Közlekedésmérnöki Kar Közlekedés-
automatikai Tanszék nyugalmazott tan-
székvezetője lapunk az Elektrotechnika-
nak „rekorder” főszerkesztője volt.

Amíg egy főszerkesztő átlagban 6-8 
esztendőt töltött a lapnál, addig Kelemen 
Tibor 31 évig irányította lapunkat, és 
nem is akárhogyan. Emellett 30 évig részt 
vett az Egyesület Intéző Bizottság munká-
jában is. 1962-ben az Egyesület „Nívó-dí-
ját” kapta meg.

Gimnáziumi tanulmányait követve a 
BME-re került, a Gépészmérnöki Kar villamos tagozatán szer-
zett oklevelet. Egyetemi tanulmányai Kovács Károly Pál aka-
démikus egyetemi tanár mellett végzett kutató munkát. Ez a 
„találkozás” meghatározta további pályafutását. Kisebb „ka-
nyarokat” követően került a Műszaki Egyetemre, a Különleges 
Villamosgépek Tanszékére, onnan került át a Közlekedésmér-
nöki Kar Közlekedésautomatika Tanszékére, ahol 1966-tól 
nyugdíjazásáig, 1991-ig a tanszék vezetője volt. Megszámlál-
hatatlan cikke, egyetemi jegyzete jelent meg, Tanszékén isko-
lát teremtett, maradandót alkotott. 

A DEHN + SÖHNE Közép és Kelet-Európai régiójában a 
DEHN leányvállalatainak és képviseleteinek vezetői (CRUPS 
országok – Csehország (C), Oroszország (R), Magyarország 
(U), Lengyelország (P) és Szlovákia(S)) minden évben, az üz-
leti év végén találkoznak, ahol beszámolnak az előző üzleti 
évben elért eredményeikről. Az idei július végi találkozó a 
németországi Altenbergben Sachsen tartományban volt 
Drezda közelében.

A hagyományoknak megfelelően a kereskedelmi ered-
mény alapján a legjobban teljesítő ország egy vándorkupát 

Tagja volt annak a „nagy generációnak”, amelyet Csáki 
Frigyes, Tuschák Róbert, Frigyes Andor, és még nagyon sok 
tehetséges kolléga neve fémjelez, akik egytől-egyig az Egye-
tem jeles professzorai, a szakma meghatározó egyéniségei 
voltak.
Őt megelőzően Frigyes Andor volt a lap főszerkesztője. Kele-

men Tibor 1952-óta már mellette dolgo-
zott az Elektrotechnikánál. 1960-ban Fri-
gyes Andor más társadalmi elfoglaltsága 
miatt „ráhagyta” a lapot.

Keze nyoma rögtön meglátszott a la-
pon, mert egyéniségének, hihetetlen 
precizitásának megfelelően nagyon gon-
dosan ügyelt a lap stílusára, és formailag 
is szigorúan betartotta és betartatta az 
előírásokat, a lapot saját „gyermekének” 
tekintette. 

Nem volt az időben „jegyzett” hazai lap, 
ahol az aspiránsok cikkei megjelenhettek. 
Számos esetben (jelentős nehézségek 
árán), külföldi folyóiratokban kellett cik-
keket elhelyezni, a tudományos fokozatok 

megszerezhetősége érdekében. Kelemen Tibor sikeresen va-
lódi tudományos lapot csinált az Elektrotechnikából. A nem 
tudományos szakemberek igényei kielégítésére az 1953-ban 
alapított „Villamosság” szolgált. 

Kelemen Tibor október 2-án tölti be 90. életévét.. Ez alka-
lomból az Egyesület elnöksége, szerkesztősége, szerkesztőbi-
zottsága és minden tagja nevében

Gratulálunk,  jó egészséget és további szép esztendő-
ket kívánunk!

Dr. Bencze János

kap. A vándorkupát immáron harmadszor, 2012 és 2013 után 
idén Magyarország nyerte el!

A szakmai program mellett jutott idő a kikapcsolódásra is. A 
résztvevők megtekintették a Német Óramúzeumot Glashütte 
településen, amely a német óragyártás központja és több 
évszázados hagyományokra tekint vissza. Az előtérben lévő 
állóóra, mely 30 évig tartó munka után 1925-ben készült el, 
mutatja többek között a napkeltét, napnyugtát, a holdfázist 
az aktuális csillagképet, a hét napját, a dátumot. Igazi kurió-
zum. Az óra mind a mai napig német precizitással működik.

Kovács Károly

A Glashütte-i óramúzeum

1925 óta működő állóóra
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Szakmai rendezvény – 
20. alkalommal – Szerencsen

2016. jan. 14-15-én Szerencsen tartotta 
közös évzáró szakmai rendezvényét a MEE 
Sárospataki Szervezete és a Schneider 
Electric ZRt. A jubileumi rendezvény al-
kalmából a résztvevők egy a szerencsi 
várat ábrázoló emlékérmet kaptak.

Az idei rendezvény azért is kiemelt 
fontosságú, mert 20. alkalommal került 
megrendezésre ez a szakmai fórum. 
A szakmai konferencia gondolata 1995-
ben fogalmazódott meg, melyet akár kis 
vándorgyűlésnek is tekinthettünk, bár itt 
a helyszín állandó volt.

A 20. évforduló alkalmat ad a vissza-
emlékezésre, a kitűzött célok elérésének 
értékelésére, és eljött az ideje annak is, 
hogy a rendezők megköszönjék azok 
munkáját, segítségét, akik nélkül nem 
valósulhatott volna meg a mindnyájunk 
számára hasznos, szakmailag értékes, jó 
hangulatú, szakmai és emberi kapcsola-
tokat építő, erősítő rendezvénysorozat.

Hálával emlékezünk azokra, akik ma 
már a rendezvényekről igazoltan vannak 
távol, de amíg tehették, lelkesen és ön-
zetlenül dolgoztak a kitűzött közös célok 

eléréséért (Puskás János, az ÉMÁSZ Szerencsi kirendeltség ve-
zetője, Kovács Gábor sárospataki üzemigazgató).

A Szerencset megelőző időszakot a megfelelő helyszín, 
a célok kitűzése az igények és lehetőségek összehangolása 
jellemezte. Céljaink között szerepelt, hogy a résztvevők kap-
janak tájékoztatást a rendezők és felhasználók szervezeti, 
tulajdonosi változásairól, terveiről, új termékeik műszaki pa-
ramétereiről, tervezési, szerelési, üzemeltetési, karbantartási, 
szervizelési feladatokról és tapasztalatokról, az EU-előírások, 
szabványok változásairól.

20 év komoly időtáv a rendezvény történetében, a részt-
vevők és a rendező cégek életében is. A rendezvényt először 
megszervező AEG ma már a múlt, azóta számtalan tulajdono-
si változás történt, ezeket felsorolni is sok – AEG – Gec Alstom 
– Alstom – AREVA – Schneider Electric - de a kezdeti elképze-
léseket sikerült megőrizni és folytatni.

Célunk volt, hogy tájékoztatást adjunk a területen történt 
új fejlesztésekről, a megvalósított, üzembe helyezett létesít-
ményekről. Összehasonlító elemzéseket készítettünk a saját 
és más cégek készülékeiről, berendezéseiről, az új fejlesztések 
műszaki-gazdasági paramétereiről. Cél volt az is, hogy kiépül-
jenek azok az emberi, munkatársi, bizalmi kapcsolatok, ahol a 
felhasználók, a gyártók és értékesítők megtalálják a legmeg-
felelőbb partnereiket.

A rendezvények helyszínéül végül Szerencsre esett  a vá-
lasztás, a következők miatt:
– Az ÉMÁSZ Sárospataki Igazgatósága, és a Szerencsi Üzem-

vezetőség / Kirendeltség szakmai és szervezési támogatá-
sa, szakmaszeretetéről és önzetlen, tenni akarásáról híres 
szakembergárdája.

– A MEE Sárospataki Szervezetének szervezési támogatása.
– Szerencs város önkormányzatának támogatása.
– Vonzó, történelmi környezet.
– Kedvező távolságok és megközelítési lehetőség.
– Szerencs történelmi múlttal rendelkező áramszolgáltatói 

helyszínei /Gibárti Elektromos Művek/. 

– A szerencsi vár és a hozzá tartozó park, aminek rendbeho-
zatalában a kirendeltség jelentős munkát végzett, mely 
hozzájárult ahhoz, hogy számunkra a helyszínt előnyös fel-
tételekkel biztosították.

– Érdekes, vonzó, hasznos szabadidős programok biztosítha-
tók a városban és a környéken. 

Szerencs Hegyalja kapuja. A csodálatos Eperjes-Tokaji hegy-
lánc vadregényes tájai, történelmi helyszínei, a világörökség 
részét képező borvidék és pincék, a Rákóczi-várak és emlékek 
mind-mind visszatérésre csábítják az odalátogatókat.

Egyesületi élet

AEG-től Schneiderig / Tulajdonosi és szervezeti változások

20. jubileumi emlékplakett 
Szerencs vára képével

Előadás a lovagteremben

Gibárti Vízerőmű gépháza

Szerencsi vár helytörténeti múzeum
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A sok értékes, színvonalas előadásból a legemlékezetesebbe-
ket szeretném kiemelni:
– Mindenki számára hasznos, a tervezési munkát megköny-

nyítő és konkrét adatokat megjelenítő előadást kaptunk 
minden évben - az ELMŰ-ÉMÁSZ beruházási programjának 
ismertetésével - az elmúlt tervidőszak értékeléséről, a  rö-
vid és középtávú fejlesztési tervekről.

– Új EU-direktívákról, amelyek a transzformátorok vesztesé-
gének csökkentéséről vagy az SF6 gáz kezeléséről szóltak.

– Az egyre gyakoribbá váló tulajdonosi és szervezeti változá-
sok a gyártók, értékesítők és felhasználók részére fontossá 
tették a kölcsönös tájékoztatást, a működési, a termékvál-
tozások ismertetését, azok műszaki és gazdasági hatásait. 
/Ide lehetne sorolni a szabványok változásából következő 
feladatokat is./

– Nagy érdeklődés mutatkozott az új gyártmányok, termékek 
ismertetésére, az üzemeltetéssel kapcsolatos tapasztalatok 
és az esetlegesen bekövetkező üzemzavarok elemzésére, 
értékelésére. 

– Az új védelmi szabvány bemutatása, annak hatása az állo-
mási védelmekre gyakorlati útmutatást adott a felhaszná-
lók számára.

– Szívesen hallgattuk a villamosenergia-rendszer irányításá-
val kapcsolatos előadásokat, valamint a Miskolci Egyetem 
előadóit a szakember-utánpótlás helyzetéről, feladatairól.

– A Mátrai Erőmű retrofit programjának befejezésével az el-
végzett munkát értékelték és meghatározták a jövő együtt-
működési feladatait a ZRt. vezetői.

– Tájékoztatást kaptunk a Magyarországon üzemeltetett 
vízerőművek üzemeltetési feladatairól (pl. Kisköre), további 
építési lehetőségekről, a felsődobszai rekonstrukciós és bő-
vítési munkák értékeléséről és a mintaszerű kivitelezésekről. 
Itt hangzott el először, hogy a Sima-Baskó térségnek kedve-
ző adottságai vannak egy tározós erőmű létesítéséhez.

– A jubileumi ülésen került sor a Mátrai Erőmű területén épült 
és üzembe helyezett naperőműves rendszerről tartott elő-
adásra, mely ma Magyarország legnagyobb teljesítményű 
naperőműve. 

– Ugyanitt a jövő nemzedéke MEE-elnöki biztatást kapott, 
hogy a megkezdett úton tovább kell haladni, a magyar 
villamosenergia-rendszer múltja és jövője, a kitartó munka 
biztosítékot jelenthet a 25 éves évforduló megtartására is.

Végezetül köszönetet mondunk: 
– Mindazoknak, akik munkánkat, célkitűzéseinket mindig 

készségesen támogatták, illetve az üléseken megjelenő hall-
gatóságnak, akik időjárástól függetlenül, fontos feladataikat 

sokszor félretéve mindig szép számmal eljöttek, mert ottlé-
tüket fontosnak és hasznosnak ítélték.

– Az előadóknak, akik első megkeresésünkre vállalták az elő-
adásokat, az odautazás költségeit és fáradalmait legyen 
szó bel-, vagy külföldi előadókról /Németország, Franciaor-
szág, Svájc, Lengyelország, Szlovákia, Horvátország/.

– A Miskolci Egyetem Elektrotechnikai Tanszékének, vala-
mint az Óbudai Egyetem  vezetőinek, abban a reményben, 
hogy a kialakult kapcsolatok tovább mélyíthetőkké, mind-
nyájunk számára hasznosabbá válhatnak.

– A partnervállalatok vezetőinek, akik maguk és dolgozóik 
számára is lehetővé tették a részvételt az üléseken.

– Köszönet a MEE vezetőinek, tagságának a színvonalas elő-
adásokért, aktív részvételér, 

– A szerencsi önkormányzatnak és a Kulturális Központnak, 
valamint a vendéglátóinknak.

A szerencsi rendezvény szervezési, előkészítési feladatai a 
tulajdonosi változások miatt  mindig komoly kihívást jelen-
tettek. Az erre fordított időt és költségeket egyre nehezebb 
környezetben kellett előteremteni. Az eltelt 20 év sikeres ren-
dezvényei, a több mint 120 műszaki, gazdasági témájú szín-
vonalas, hasznos előadás, a résztvevők és partnereink meg-
jelenése, visszajelzései bizonyítják, hogy a szervező csapat 
tagjai magukénak érezték Szerencset, az évzáró rendezvény 
biztos pont maradt a MEE és a vállalat életében. 

Ismételten köszönetet mondunk ügyfeleinknek, akik évről 
évre megtiszteltek minket a jelenlétükkel és támogattak a mun-
kában.

Czeglédy Ferenc

Egyesületi élet

Sárospatak vár, Vörös-torony Felsődobsza vízerőműgépház

A rendezvény résztvevői a lovagterem előtt.



Fehér Zoltán 1939-ban született Ösagár-
don. 1958-ban Szegeden érettségizett  
villamosipari technikus képesítéssel.Tanul-
mányait a Budapesti Műszaki Egyetem Villa-
mosmérnöki Karán folytatva, 1963-ban ok-
leveles villamosmérnök lett. 1963-tól, mint 
villamosmérnök különböző beosztásokban 
dolgozott.  Munkája mellett 1968-ban irá-
nyítástechnikai szakmérnöki, majd 1984-

ben kitüntetéssel a gazdasági mérnöki képesítést  is megszerezte.
Első munkahelyén, a Villamos Automatika Tervező Intézet-

ben (VILATI) 1968-84 között különböző beosztásokban a szabá-
lyozott tirisztoros villamos hajtások és ipari irányító rendszerek 
fejlesztésében és tervezésében tevékenykedett. 

1984-89 között az EL-CO gyár főkonstruktőreként irányította 
a nemzetközi szabványoknak megfelelő zárlat és túlterhelés-
védő készülékek fejlesztését és gyártását, valamint az energia-
takarékos közvilágítási lámpatestek és az azok nagyfrekvenciás 
gyújtó és előtét áramköreinek kifejlesztését. 

A közvilágítási hálózatokon előforduló gyakori villám-, és 
túlfeszültség-károk ráirányították a figyelmét arra, hogy a 
megfelelő túlfeszültség-védelem és az elektromágneses kompa-

Dr. Bán Gábor professzor, kollégánk, sokunk mentora és őszinte ba-
rátja 2016. augusztus 27-én hajnalban, 90 éves korában elhunyt.

Bán Gábor 1968-tól dolgozott a BME Villamos Művek Tanszé-
kén, 1985-1991 között tanszékvezető, ill. intézeti igazgató, két 
cikluson keresztül a Kar gazdasági dékánhelyettese, 1997-től 
professor emeritus volt. Neve a hazai energetikai mérnöktársa-
dalom generációi számára egyet jelentett a tudományterület 
magas szintű művelésével, szeretetével, a folyamatos meg-
újulással és a szakmai tisztességgel. Méltósággal viselt hosszú 
betegsége ellenére egészen az utolsó hónapokig a BME aktív 
polgára tudott maradni.  

 Bán Gábor 1926-ban született Kiskunhalason, a Budapesti 
Műszaki Egyetemen 1950-ben okl. villamosmérnöki diplomát, 
majd 1960-ban kandidátusi (PhD) fokozatot szerzett és 1981-
ben elnyerte a Műszaki Tudományok Doktora fokozatot. 1950-től 

Magyarország energetikai ellátásbiztonságának egyik 
kulcstényezője az atomenergia. Az orosz VVER típusú, 
nyomottvizes technológiájú paksi atomerőmű megbízható, 
biztonságos és környezetbarát, folyamatosan rendelkezésre 
álló villamosenergia-termelő erőmű – hangsúlyozta Hárfás 
Zsolt, az Atomenergia Info szakértője, okleveles gépészmér-
nök a 2016. szeptember 6-8. között megrendezett 26. Gazda-
sági Fórum egyik tematikus beszélgetésén a lengyelországi 
Krynicában. Magyarországon előállított villamos energia kö-
zel 60 százaléka szén-dioxid-kibocsátás mentes. Ugyanakkor 
Németországban, az alternatív energiák fokozódó alkalma-
zása mellett is, csak közel 35 százalék a kibocsátásmentes 

Fehér Zoltán 
1939-2016

DR. BÁN GÁBOR 
1926-1916

tibilitás elveinek együttes alkalmazása nélkülözhetetlen  a kiter-
jedt villamos és elektronikus rendszer működési biztonságához.

1991-2009 között a DEHN+SÖHNE németországi villám-, és 
túlfeszültség-védelmi cég magyarországi képviselőjeként a mo-
dern villám-, és túlfeszültség-védelem hazai bevezetését segítette 
elő. 2009-ben nyugdíjba vonult. Pályafutásának eredményeit 38 
szolgálati szabadalom és számtalan publikáció foglalja össze. A 
negyvenhat éves munkája során aktívan részt vett a Magyar Elekt-
rotechnikai Egyesület (MEE) és a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) 
munkájában, szakmai rendezvények és konferenciák szervezésé-
vel, a különböző munkabizottságokban való aktív közreműködés-
sel. Tudományos és közéleti munkájáért a MEE 1998-ban Verebélyi 
díjat, 2005-ben pedig Straub díjat adományozott.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Sze-
nátusa 2013-ban aranydiploma adományozásával ismerte el 
értékes mérnöki tevékenységét. 

Munkatársai, barátai és vitapartnerei  tisztelettel őrzik 
meg emlékét.

      Magyar Elektrotechnikai Egyesület 

a MEE tagja volt, aktívan tevékenykedett különböző nemzetközi 
és hazai szakmai szervezetekben: CIGRÉ-tag, az lEEE Hungary 
Section alapító tagja, elnöke volt, a Magyar Mérnök Akadémia 
alapító tagja volt. Szakmai életútját a Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület 2014-ben Elektrotechnikai Nagydíjjal ismerte el.

Emlékét megőrizzük!
Dr. Bencze János

részarány. Éppen ezért Magyarország villamos energia ter-
melése jóval zöldebb, mint Németországban!
A Fórum az Európa kihívásokkal néz szembe – egység vagy meg-
osztottság? címmel az öreg kontinens jelenlegi helyzetét vizs-
gálta. Ennek keretében vitatták meg a résztvevők napjaink 
legfontosabb gazdasági, társadalmi és politikai kérdéseit. A 
Fórum három nap alatt közel 200 tematikus vita és esemény 
színhelye volt a rekordszámú, 3500 résztvevővel. 

Forrás: AtomenergiaInfo      
Fotó: pap.pl
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Magyarország zöldebb, 
mint Németország

Lapzárta után érkezett

Nekrológ

HelyreiGAzítás
Az Elektrotechnika 7-8. számában az 51. oldalon a képalá-
írás helyesen: A tanulmányút résztvevői a pisai Ferdetorony  
mellett Szerkesztőség
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OrszágOs rendezvénysOrOzat

2016-2017

Továbbra is naprakészen, biztonságosan „Trendek és új 
lehetőségek az elektrotechnikában” címmel folytatódik 
aktuális témákkal a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 

által 2012-ben felkarolt országos kiállítás 
és konferenciasorozat.

tervezett időpontok és helyszínek:

2016         
Október 11.  Pécs

Október 18. Győr

november 8.  Debrecen

november 22. Szeged

december 1. Budapest

2017
Február 7. Miskolc

Február 21. Veszprém

Március 7.  Kecskemét

Március 21. Zalaegerszeg

Jelentkezés és részletek a megújuló honlapon 
www.infoshow.hu

Infoshow 
országos szakmai kiállítás- és 

konferenciasorozat 2016-17-ben is.
Új évad indul ősztől - változatos palettával


