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Kedves olvasó!

Köszöntöm az Elektrotechnika 2017. évi 9-es Vándorgyűlés
különszám olvasóit. Augusztus
végén, szeptember elején az
egyesületből sokan készülnek –
résztvevőként, kiállítóként, szervezőként – a hazai legnagyobb
elektrotechnikai konferenciára.
Az idei 64. Vándorgyűlés Kiállítás
és Konferencia Bükfürdőn kerül
megrendezésre a MAVIR társszervezésével. Az eddigi jelentkezések alapján ismét nagy számban leszünk, amely belépője a sikeres konferenciának.
Évről évre egyre magasabb az a „léc”, amit meg
kell ugranunk. A cél nem más, mint az eddigi Vándorgyűlésekhez képest emlékezetesebb élményt
nyújtani a résztvevők számára. Az élmény sok részből tevődik össze. A találkozás élményét a magas
létszám, az ott töltött idő pozitív érzését pedig a
Hotel Caramell Premium Resort legkorszerűbb technológiával felszerelt rendezvényközpont biztosítja,
valamint a telt házas Baráti találkozó. A szakmai
élményt idén a 30 kiállító és a Vándorgyűlés szervezőbizottsága által 75 befogadott előadás adja,
amelyek az elektrotechnika minden területéről az
energia fenntarthatóságát mutatják be. Ezúton is
köszönöm a bizottság lelkiismeretes munkáját.
A mostani különszám néhány, a rendezvényen
elhangzó érdekes előadáshoz kapcsolódó cikket
és a Diplomaterv és Szakdolgozat pályázat egyik
győztes pályaművét mutatja be. Természetesen a
többi előadás bemutatása sem maradhat el, ezeket a következő lapszámokban jelentetjük meg.

A Magyar
Elektrotechnikai
Egyesület
kiemelt támogatói:

A helyszínen különleges játékokkal, videoüzenetek készítésével
és Kepes András Okos városok,
világfalu című előadásával készülünk.
A három nap összefoglalásaként egy közös Állásfoglalást
készítünk, amely a konferencia
eredményeit és üzeneteit fogalmazza majd meg. Hiszen a szakmai program keretében nagyon komoly szakmai
vita, egyeztetés is zajlik kerekasztal-beszélgetés
vagy előadói-hallgatói kérdés-felelet formájában.
Ezeket összegyűjtve el kívánjuk juttatni a Társadalom felé, ezzel is egyesületünk célkitűzéseinek alapfeladatát teljesítve.
Az Elektrotechnika folyóirat 109 éve két fontos
szerepet töltött be. Egyrészről az elektrotechnika
szakmai és tudományos újdonságait mutatja be,
másrészről egyesületi tagságunkról szóló információkat oszt meg. Egy új rovattal szeretnénk bővíteni
a folyóiratot, amely két tagtársunkat mutatja be
párhuzamosan, és megismerhetjük véleményüket
aktuális kérdésekben.
Remélem, a kedves olvasók a mostani számot
kellemesen és hasznosan forgatják, a Vándorgyűlés résztvevőinek pedig sikeres rendezvényt kívánok sok gazdag élménnyel.

Haddad Richárd
főtitkár

Fókusz
Interjú Béres József elnökkel
Globális kérdések - globális válaszok lokális megoldások
Az Ipar 4.0 az elektrotechnikában is jelen van, az ebből
adódó trendszerű változásokra közösen kell megoldást
találni a szakmának, a döntéshozóknak, a felhasználóknak. A Magyar Elektrotechnikai Egyesületnek (MEE) ebben kell szerepet vállalni – olyan szakmai platformokat
kínálva, ahol az érintett szereplők azonosítani, értelmezni és egyeztetni tudják a legfontosabb trendjellegű változásokat – Béres József elnök egyebek mellett ezt tartja
a következő évek egyik fontos feladatának, a szakemberutánpótlás biztosítása és a fogyasztói energiatudatosság
kiépítése mellett.

Melyek a legfontosabb globális kérdések, amik a
szakmát foglalkoztatják, amivel a MEE-nek
is foglalkoznia kell?
Véleményem szerint az egyik alapkérdés az, hogy hogyan lehet a következő évek legfontosabb meghatározó irányait észrevenni, előjelezni és tudatosan felkészülni a változásokra.
Látjuk az Ipar 4.0-t, látjuk a digitalizációt, a decentralizált
energiatermelés terjedését, a villamos autózás elterjedését és
sok egyéb trendjellegű változást.
Látjuk, hogy ezek alapvető változásokat indítanak el az
elektrotechnikai iparban is.
A XXI. században a globális trendek alapján egyre inkább
kitűnik a villamosság megkerülhetetlen szerepe. Ez jó hír nekünk, de nagy felelősség is!
Az EU-ban új energiacsomag van előkészítés alatt, ami nemcsak a korábbi direktívákban megfogalmazott energiapiaci
liberalizációt, termelői-kereskedelmi-hálózati szétválasztási
elveket, együttműködő rendszereket, piacokat szabályoz, de
már új elosztóhálózati feladatmegosztást, csatlakozási elveket (pl. villamos autók töltése, energiatárolók csatlakozása…)
is keretekbe foglal.
Az EU tehát reagál a globális trendekre, amelyekre már legalább EU-szintű válaszokat fogalmaz meg. Ebben a válaszadási folyamatban (Téli csomag (Winter Package) vagy új nevén
Tiszta Energia Csomag (Clean Energy Package)) nagyon sok
szakember és szakpolitikus dolgozik, de nagyon fontos egy
élénk párbeszéd megteremtése itthon is, amely segíti a hazai
vállalatok, vállalkozások, szakértők felkészülését az új környezetre, a változásokra. És ez segítheti azon finomhangolási
munkát is, amelynek minden ilyen új szabályozási csomag
hazai adaptációját, a helyi megoldásokkal is át kell hatnia.
Nagyon bízom abban, hogy egyrészt az Egyesületünk által
szervezett célirányos szakmai fórumokon, rendezvényeken
(Vándorgyűlés, Védelmi és Irányítástechnikai Fórum, Világítástechnikai konferencia, Mi a pálya? műszaki pályaválasztó fesztivál...), másrészt a szakosztályi, egyesületi szervezeti
rendezvényeken teret tudunk biztosítani a strukturált párbeszédre. Nagyon fontos, hogy a legfontosabb érintett szereplők (cégek, oktatási intézmények, hatóságok, más szakmai
szervezetek képviselői) döntéshozóiban, szakembereiben tudatosodjanak a változások irányai és azok kezelésére vonatkozó intézkedések közös alapelemei.
Nem tud működni, hogy a fenti globális trendekre, változásokra egy cég vagy szakember egymaga kitalálja, milyen
válaszokat ad. Olyan társadalmi, szakmai megállapodások
szükségesek, amelyekhez a cégek, szakemberek igazodni
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tudnak és ezen keretekre támaszkodva
tudják kialakítani a helyi specialitásokat
figyelembe vevő megoldásaikat.

Ezeknek a válaszoknak egy része
üzleti kérdés, másik része, ahogyan
Ön is említette társadalmi kérdés.
A MEE-nek ez utóbbiban kell
szerepet vállalnia?
Egy olyan szakmai, társadalmi szervezet,
mint a MEE, fel kell vállaljon társadalmi feladatokat. Anélkül
nem lehetne társadalmi egyesület. A MEE feladatát a fenti globális trendek helyi megoldásainak kialakításában, az új lehetőségek tudatosításában látom. Ezeket persze le kell fordítanunk
a nem villamos szakemberek nyelvére, ill. segítenünk kell a villamos szakembereket, hogy könnyebben át tudják adni a legfontosabb információkat a velük kapcsolatba kerülőknek.

Számít rá, hogy lesznek nagy áttörések a globális
trendek miatti változásoknál, vagy egy csendes
átalakulásra kell készülnünk, aminek a végén
egyszer csak majd mindenki saját magának termeli
az energiát és mindenki elektromos autóval
fog járni?
Mivel nagy rendszerek átalakításairól és összehangolásairól
van szó, ez egy lassú folyamat lesz, amit alaposan elő kell
készíteni, világos szabályozói irányok kellenek, különben nagyon sok pénzt fogunk értelmetlenül, a kapkodás, ill. a hibák
miatti tűzoltásnál elfüstölni.
Nagy rendszerekre a jövőben is szükség lesz, a kis decentralizált megoldások a helyi igények rugalmas kiszolgálására lesznek
alkalmasak, de ha példának okával autógyártásról beszélünk, akkor már nem lehet mindenkinek kis autógyártó-kapacitása.
A jövő nagy kérdése, hogy a mai nagy rendszerek közül melyek tűnnek el majd a változások miatt és mi lesz helyettük?
És az is, hogy a mai kis decentralizált megoldásokból milyen új nagy rendszerek fognak kialakulni?

Lesz elég szakember az átalakuláshoz?
Az utánpótlásképzés megint csak egy nagy rendszer, amit
nem lehet egyik napról a másikra megreformálni. Azt gondolom, hogy még abban a szerencsés helyzetben vagyunk,
hogy tudjuk kezelni a változásokat, de 3-5 éven belül megfelelő felkészülés és változások nélkül kritikus lesz a helyzete
minden cégnek és a szakembereket megbízni akaró magánembereknek is.
A MEE három-négy éve kezdte el felhívni a figyelmet a
szakember-utánpótlás megoldatlanságára. A párbeszéd az
ipari szereplőkkel, oktatási intézményekkel, a szabályozó hatóságokkal megindult, de megoldás még nincs.
Még sok szereplő úgy gondolja, hogy ő egyedül is képes
kezelni ezt a helyzetet. De lassan mindenki meg fogja érteni,
hogy ez egyre többe kerül és egyre kevésbé lesz lehetséges.
Mert egyszerűen ez is egy globális kérdéssé vált. Ma már a
magyar villamos szakemberek is komoly létszámban mennek
külföldre dolgozni és sajnos egyre kevesebb fiatal akar megfelelő motiváció és jövőkép hiányában az elektrotechnikai
területeken tanulni, dolgozni.
Ajánlom mindenkinek a mee.hu és a muszakivagyok.hu
honlapot, ahol mindenki képet kaphat arról, hogy a MEE
milyen sok programot, képzést működtet, amelyek segítik az
utánpótlásképzés egy-egy elemének kialakítását.
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Mi az a néhány kérdés, felsorolásszerűen, amivel a
MEE-nek mindenképp foglalkoznia kell a következő
három-öt évben?
Az egyik az utánpótlásképzés, nevelés ügye, ezt minden
fronton támogatnunk kell. Nem mi vagyunk ennek az irányítói, de a MEE a közel 5000 fős aktív taglétszámával, ipari hátterével fontos katalizátor szerepben van.
Az iskolákkal való együttműködéseink, a Mi a pálya? műszaki pályaválasztó fesztivál sorozat, a Diplomaterv és szakdolgozat pályázati program, a Működj! pályázat az egyesületi
képzések sora, mind erről szólnak.
A másik központi kérdés a MEE stratégiában a biztonságos
villanyszerelés, ami ugyancsak egy társadalmi kérdés, hiszen
a magyarországi épületek, épületvillamossági megoldások
túlnyomó többsége ma már messze nem felel meg nemcsak
az energiahatékonysági, de a villamos biztonsági elvárásoknak sem. A MEE is felelősséget vállalt és vállal abban, hogy
megfelelően képzett szakemberek végezzék a szükséges villamos átalakításokat. És abban is, hogy a társadalom tudatosan készüljön fel a saját helyi villamos jellegű problémáinak
megoldásaira.
A tudatosság erősítésére létrehoztunk egy felületet
(aramkapocs.hu), ahol ellenőrzött képzési háttérrel rendelkező regisztrált szakemberek érhetők el, ahol a szakemberkere-

sők megtalálhatják az adott szakemberről mások véleményét
és ahol ők is megoszthatják másokkal a saját tapasztalataikat.
Ennek a platformnak a fejlesztése és az igényeknek való megfeleltetése még komoly energiákat fog megkövetelni.
A harmadik pedig a globális változások felismerése mellett
a lokális megoldásokban való tudatos részvétel, besegítés.
Legyen ez egy nemzetközi standard hazai alkalmazásának
előkészítése, az új világítástechnikai trendek hazai okos alkalmazása vagy az oktatási háttéranyagok elkészítése a szakemberképzésekben. Mindezt a lehető legnagyobb összefogás
kialakításával, hogy az egy cégre, egy szakemberre jutó költségek, időráfordítások a lehető legkisebbek legyenek.

És milyen belső egyesületi feladatok vannak, hogy
a MEE és tagsága tudatosan készüljön a globális
trendek okozta változásokra?
Nagyon fontos a tagság aktív bevonása a fenti feladatokba. A MEE-ben működő társaságok, szakosztályok, területi
koordinációk és szervezetek hihetetlen tudást és tapasztalatot jelentenek. A következő időszak legnagyobb feladata
lesz a megfogalmazott, elfogadott célok, stratégiák szervezeti folyamatokban való leképezése. Ez lesz a következő
MEE Országos Elnök-Titkári Tanácskozásunk, az OET fő tartalmi eleme.

Hírek

Villamosított autópálya
Hessen német szövetségi tartomány a Siemenst bízta meg villamosított teherszállítás céljára szolgáló felsővezeték megépítésével egy tíz kilométer hosszú autópálya szakaszon.

Ez a felsővezeték fogja szolgáltatni az elektromos áramot a
hibrid üzemű tehergépkocsik villamos hajtásához. A Siemens
eredetileg 2012-ben mutatta be innovatív jellegű "villamosított
autópálya (eHighway)" koncepcióját. Az új rendszert az A5 jelű
szövetségi autópályán, a frankfurti repülőtér Zeppelinheim/
Cargo City Süd csomópontja és a Darmstadt/Weiterstadt csomópont között fogják üzembe helyezni.
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A helyszíni próbával először fogják tesztelni közúti forgalomban a villamosított autópályát. A Siemens lesz a felelős a rendszer tervezéséért, gyártásáért és opcionálisan a karbantartásáért is. A rendszer az "Innovatív, villamosított nehézáru szállítás
autópályákon " (ELISA) elnevezésű közös projekt részeként fog
megépülni. "A rendszer megépítése szemléltetni fogja a felsővezeték rendszerek és a
közcélú autópályák integrálásának megvalósíthatóságát. A rendszert valódi szállítóhálózatokban használják majd, és bizonyítani fogja a klíma-semleges teherszállítás
megvalósíthatóságát Frankfurt városi régiójában" - jelentette ki Gerd Riegelhuth, a
Hessen Mobil szállítási részlegének vezetője.
"A villamosított autópályával gazdaságilag
életképes megoldást hoztunk létre a klímasemleges közúti teherfuvarozás céljára. Az
általunk kínált technológia a belső égésű
motorokkal működő tehergépkocsik már létező és kivitelezhető alternatívája" - mondta
Roland Edel, a Mobility divízió műszaki vezérigazgató-helyettese.
A villamosított autópálya (eHighway)
kétszer olyan hatékony, mint a belső égésű
motorok. Ez nemcsak azt jelenti, hogy az
energiafogyasztás a felére csökken, de jelentősen mérséklődik a helyi légszennyezés
mértéke is. A rendszer alapvető fontosságú eleme egy hibrid
meghajtó rendszerrel kombinált, teherautóra szerelt okos áramszedő (pantográf). Az ezzel a rendszerrel ellátott teherjárművek
a felsővezetékből nyert elektromos áram használatával helyi károsanyag-kibocsátás nélkül üzemelnek és felsővezeték nélküli
utakon automatikusan átkapcsolnak hibrid meghajtásra.
www.siemens.hu

6

Cégbemutató
Régi-új szereplő
Az ODD Consulting Kft. régi szereplője a villamosenergiapiacnak, de eddig inkább a szoftverfejlesztés és üzemeltetés során jeleskedett az iparág területén.
Tulajdonosi elhatározás után 2014-ben, a személyes tapasztalatokat felhasználva, a villamos méréstechnika felé
fordult a cég. A kínai látogatások alkalmával jóformán az
összes nagy gyártót felkerestük. Külön értékeltük a minőséget, a gyártói kapacitásokat, a fejlesztési lehetőségeket és a
mérőgyártók tapasztalatát az európai piaccal kapcsolatban.

Kínában nagyon sok gyártó van, ahol természetesen
könnyen lehet találkozni az egyszerű bóvli kategóriájú
berendezésekkel és nehéz kiszűrni azokat a termékeket,
amelyek valós minőséget képviselnek. A közel egy hónapos gyárlátogatások során sikerült megtalálni azt a céget,
ahol európai szinten is komolyan veszik a minőséget,
amit alátámaszt az E.ON Németország minőségbiztosítási szakembereinek az időközben elvégzett auditja, ahol a
Sanxing Medical Electric magas pontszámmal megfelelt a
szigorú német követelményeknek.
A Sanxing Medical Electric az AUX Group tagja, mely
többek között villamos mérőberendezéseket, mobiltelefonokat, klímaberendezéseket és háztartási eszközöket
is készít az ingatlanfejlesztések és egészségügyi szolgáltatások mellett. A cég évente 25 millió mérőberendezést
gyárt, amit a világ 50 országában értékesít. Kínán kívül
Brazíliában és Indonéziában is van gyártása. Ami első látogatásunk alkalmával is lenyűgöző volt, hogy 400 fejlesztőmérnök dolgozik a különböző piacok igényeinek kielégítése érdekében.
Már ekkor is nyilvánvaló volt, hogy kellően komoly,
tőkeerős partnert sikerült találnunk, aki képes a mi
igényeinknél jóval több mérőt gyártani.
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Az első tenderhez szükséges műszaki teszteken sikeresen megfeleltünk a kifejezetten az itteni igények szerint
módosított háztartási mérőkkel. 2015 augusztusában
írtuk alá a legelső szerződést és kezdtük meg az értékesítési tevékenységünket egyfázisú háztartási, illetve smart
mérőkkel.
A megfelelő gyártó felkutatása után a saját cégünk méréstechnikai üzletágát kellett magas szintre hozni. Sikerült
az elképzeléseinkkel olyan mérnökök támogatását elnyerni, akik eddig is ezen a területen dolgoztak és külön-külön
elismert szakemberek Magyarországon a villamos méréstechnika területén. Jelenleg 5 villamosmérnök, 2 logisztikai szakember dolgozik komoly szakmai irányítás alatt.

Ezután kezdődhetett meg a gyártás. Az első szállítás
2015. októberben történt, a cikk írásáig 720.760 mérőberendezést szállítottunk le. Terveink szerint az év végéig
elérjük a 900.000 darabot. A minőség-ellenőrzés folyamatos, a szállítmányokat szúrópróba ellenőrzéssel Kínában
vesszük át. Magyarországon mindhárom szolgáltató
számára szállítunk készülékeket, reméljük, továbbra is teljes megelégedésükre.
Dinamikusan fejlődő üzletágunk mindig új kihívásokat
keres, nemcsak Magyarországon, hanem a környező országokban kiírt tendereken is indulunk. Terveink szerint
régiós projektekkel bővítjük vásárlóink körét, a piac egyik
meghatározó szereplőjévé válva a megfizethető minőség
szem előtt tartásával.
Azt, hogy csakis kiváló minőségű termékkel tudunk
versenyképesek maradni ezen az új területen, gyorsan
megtanultuk. Emiatt folyamatosan fejlődnünk kell mind a
termék előállítása, mind a vevők kiszolgálása területén.
Házas Gábor
ügyvezető
(X)
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Párhuzamok
Tartalmas élet –
Dr. Bencze János

Háromévesen mérnöknek készült, és némi kitérővel célba is
ért. Azt mondja Bencze János, hogy többet kapott az élettől,
mint amit várt volna. Nemcsak szakmai sikereket, hanem soksok utazást, és mindenféle kihívásokat is. Közismert frissességének is köszönhetően 76 éves koráig aktívan dolgozott, de
az élet akkor sem állt meg.
Mondhatni, az átlagtól eltérően roppant korán meghozta
a döntését a pályaválasztása kapcsán. Már háromévesen tűpontosan megcélozta a mérnök életpályát. A nagyapja volt
mérnök, az 1888-as mérnöki oklevél bekeretezve ott látható
dolgozószobája falán. A mai Szilágyi Erzsébet fasor gangos
bérházában laktak, és mosolyogva meséli, hogy szinte a fél
ház tudta, hogy Janika gépészmérnök lesz, ha megnő. Így is
lett. Bár az út nem volt ilyen nyílegyenes, az elemi iskola elvégzése után a háború és az egyéb megpróbáltatások beletettek
némi kanyart a pályájába. Esztergályos szakmát tanult, majd
sikerült bekerülnie a Bláthy Ottó Villamosipari Technikumba,
itt érettségizett, szerzett technikusi oklevelet. Ekkortól már
sínen volt a pályája, minden a terveit segítette, jöhetett az
egyetem. A Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki karán diplomázott, itt szerezte meg a doktori fokozatot is, majd
kapta az arany oklevelet.
Szilárd, mondhatni kemény elhatározása, állhatatos kitartása hároméves korától elkísérte, az egyetemi évek után mégis
szinte a véletlen vezette a Villamosipari Kutató Intézetbe. Egy
csoporttársa már ott dolgozott, hívta oda, ment, mert jó munkahelynek tűnt. Ezt a döntését soha nem bánta meg. Lassan,
fokozatosan járta végig a szakmai szamárlétrát. Először mint
tudományos segédmunkatárs kezdett, mint mondja, tulajdonképpen technikusi feladatokat kapott. Az eredményei alapján
tudományos munkatárs, majd főmunkatárs lett az intézetben.
Szakmai életének fontos állomása volt 1975-ben egy 4
hónapos ENSZ-ösztöndíj a GEC Industrial Controlsnál, majd
1982-ben, a British Council ösztöndíjával újabb két hetet töltött Anglia különböző egyetemein, elsősorban kapcsolatépítés céljából.
Ahogy ilyenkor lenni szokott, következett az osztályvezetői
szék, és amire nagyon büszke, egészen az intézet tudományos igazgatói székéig ívelt a karrierje.
Aztán jött a rendszerváltás, és tulajdonképpen ahogy
Bencze János fogalmaz, törvényszerűen szétesett az intézet.
Az erősáramú elektronikai részleg/főosztály amerikai tulajdonba került, ennek volt/lett a vezérigazgatója.
Az amerikai vállalat hazai vezérigazgatói székéből önként
állt fel, de pályája nem szakadt meg. Szakmai tanácsadóként
dolgozott különböző cégeknél, és végül az Alstomnál is.
A rendszerváltást követő időszakban az Institute of
Electrical and Electronics Engineers (IEEE) amerikai mérnökegyesület felkérésére egy sikeres nemzetközi konferenciát
szervezett Budapesten. Ennek kapcsán felvették az IEEEtagok sorába. Nagy elismerésként könyveli el, hogy meghívták egy bizottságba is (IES AdCom), melynek 4 évig volt
a tagja. Szervező és tudományos munkája elismeréseként
megkapta az ún. „Senior Member” kitüntető címet. Ez évente
2-3 amerikai utazást jelentett különböző amerikai városokba. Az utazás egyébként is fontos része az életének, de erről
majd később. Mindemellett fontos szakmai lépésnek, elismerésnek tartja, hogy ugyancsak az IEEE égisze alatt részt vett az
Industrial Electronics Handbook szerkesztésében és bizonyos
fejezetrészek megírásában is, tagja lett a könyv szerkesztését
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koordináló International Advisory
Boardnak.
Az írás, szakmai cikkek, anyagok
készítése végigkísérte pályáján. Lapunknak, az Elektrotechnikának két
ízben volt főszerkesztője. Az egyik
büszkesége egy atomenergiával
kapcsolatos cikksorozat, melyet egy
amerikai szaklap 6 részes tanulmánya alapján szerkesztett, és amelyhez sikerült megnyernie Teller Edét a
felvezető szöveg megírására. Nehéz volt Teller Ede közelébe
kerülni, mert mint oszlopos tagja az Amerikai Nemzetvédelmi Bizottságnak, többszörösen is védett személy volt. Végül
sikerült elérnie. Teller Ede küldött bevezető cikket, életrajzot,
melyeket eredetiben és lefordítva is beszerkesztett a lapba.
Ezek után eldöntötte, hogy a sorozatot lefordítja és rövidítve közzéteszi a lapban. Ez meg is történt. Az 1998-ban megjelent cikksorozat címe: „Nukleáris energetika a 21. sz.-ban”. A
cikksorozat felölelte az uránbányászattól egészen a keletkező
radioaktív hulladékok elhelyezéséig azokat a legfontosabb
„fázisokat”, melyek az atomenergia békés célú felhasználásával kapcsolatosak. Minden egyes cikkhez sikerült megnyernie
egy-egy hazai akadémikust, hogy a vonatkozó cikket véleményezze.
Az egyik legeredményesebb, legsikeresebb és leglátványosabb eredményei között emlékszik arra, hogy 2004-ben, az EUhoz való csatlakozásunk évében az Egyesület múltját, jelenét
és jövőjére vonatkozó elképzeléseinket összefoglaló anyagot
készített, amelyet aztán elküldött az MEE európai testvérszervezetei (EUREL) első embereinek, kérvén, hogy „cserébe” ők
küldjenek fényképpel, logóval ellátott bemutatkozó anyagot.
Felkérésére 10 európai egyesület és az amerikai IEEE küldött
bemutatkozó és köszöntő levelet. Ezek eredetiben és lefordítva is bekerültek az Elektrotechnika „Bemutatkoznak az EUREL
tagegyesületek” rovatába. Ez a rovat egy évig működött. Jelentős munka volt, én ezt a magam részéről – nagyképűség
nélkül mondhatom – nagyra értékeltem.
Akkor sokat ígérően bemutatkoztak európai testvérszervezeteinek. Ezzel a munkával elkezdődött egy kapcsolatépítés,
sajnos mára ezek a kapcsolatok „elvesztek”.
Bencze János 1964 óta tagja az MEE-nek. Az első választott funkciója az „Erősáramú Elektronika és Villamos Hajtások
Munkabizottság” vezetése volt. Ez valamikor a 60-as évek
második felében lehetett, úgy emlékszik vissza. Majd innen
újra a szerkesztői munka felé fordította az élet, tartott előadásokat az MEE szakmai napokon, és részt vállalt az egyes
vándorgyűlések szervezésében. Végül is az Elektrotechnika
szerkesztőbizottságának tagjaként, majd a szerkesztőbizottság elnökeként végezte egyesületi munkáját.
Az Egyesület több ízben is elismerte, 2006-ban Déri-díjat
kapott, majd nyolc évvel később, 2014-ben Életpálya Elismerés Díjjal köszönték meg több évtizedes szakmai tevékenységét.
Mindezek mellett a főszerkesztői munka is meghozta az elismerést, a Magyar Tudományos, Üzemi és Szaklapok Újságíróinak Egyesülete Bronz Toll-Különdíjban részesítette.
Majd arra a kérdésre, hogy számára mik voltak a legnagyobb sikerek, kutatási eredményeit veszi számba, majd újra
említi Teller Edét, az IEEE megtisztelő tagságát.
Szerényen megjegyzi, hogy lényegesen többet kapott az
élettől, mint amit valaha remélt vagy várt. A fentieket alátámasztandó, sorolja: most már túl van a 80-on, a kutatóintézetben majdnem a csúcsig jutott, 76 éves koráig aktívan tudott dolgozni, ez számára valódi siker.
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Rengeteg szakmai út a világ minden tájára elsodorta, de
a családdal is bejárta a fél, ha nem az egész világot. – Igazán
tartalmas életem volt – zárszóként talán ezt a legjobb hallani
egy, a nyolcadik ikszen túli szakembertől, aki már háromévesen tudta, hogy mérnökként szeretné élni az életét.

Közös kérdések:

Bencze János: A hazai utánpótlás helyzete
Ebben a kérdésben nem vagyok túl optimista. Úgy látom,
hogy az elhivatott pályaválasztók tehetségesebbjei nem itthon kezdik meg tanulmányaikat, és nem térnek haza. De az is
nagy probléma, hogy aki itthon végzi el az egyetemet, majd
elcsábul külföldre. Az én szakmámban biztosan nincs kellő
utánpótlás.

Mivel motiválna egy fiatalt a mérnöki pálya
irányába?

éve még elképzelésünk se volt, maximum nagyon merész
emberek elméjében egy gondolatfoszlányként. 2017-ben
pedig már akár több ezer kilométer távolságból irányítjuk a
lakásunk fűtését stb.

Mi az elektrotechnikai ipar legnagyobb kihívása ma?
A korszerű anyagok használata. Ma már másból kell felépülnie egy transzformátornak, egy villamos gépnek stb. Az
anyagtechnológia változása, a tervezés fókuszban van és
lesz a következő években. Távvezeték vagy generátor mindig
kelleni fog, itt csak az anyag fog változni. Emellett mindent
számítógépes rendszer irányít. Nincs jelen minden pillanatban emberi munkaerő, csupán a millió érzékelő. A megbízhatóság, a kiszámíthatóság, a minőség egy égető kérdés. Egész
más világ ez már.

Hogyan látja az MEE jövőjét?

Ez egy nagyon szép szakma, aminek biztosan van jövője.
Amíg lesz villamos vontatás, lesznek elektromos autók, hatalmas tengeri hajók, erre a szakmára szükség lesz. Hiszen
gondoljunk bele, nincs az a technológia, ahol nincs villamos
meghajtás, ahol nincs villamos áttétel, és … hosszasan sorolhatnánk még.

Merre tart a világ?
Ma minden az informatikán és az irányítástechnikán múlik,
ez az egész világ közepe, mondhatni. Ez az a terület, ahol a
robbanásszerű fejlődés nem fog megállni. Ami ma történik
ebben a szektorban, amit ma rutinból használunk, arról 20

Erre nehéz válaszolni. Ez sokban függ az irányítástól. Az MEE
egy virágzó egyesület volt hajdan, de ma már nem nagyon
vagyok a napi munkában benne, így csak kívülről tudom
megítélni. De az bizonyos, hogy szükség van rá. Az egyesület vezetésének erre kellene koncentrálnia, hogy egy hazai
viszonylatban is ritka, 6000 tagot számláló civil szervezetben
lévő óriási lehetőségeit kihasználja. Amit én jó tanácsként a
mai vezetésnek adnék, hogy jobban kell nyitni a külföldi kapcsolatok felé. Bár erre nagy hangsúlyt fektettünk a korábbi
évtizedekben, ma egy kicsit megtorpanni látszik a tendencia,
lelassult a folyamat. Mindenképpen vissza kellene kerülni a
nemzetközi vérkeringésbe, az európai egyesületekkel szorosabb kapcsolatot kialakítani, újra felvenni a fonalat.
Osztrozics Dóri

Hírek

Élő dolgok internete
Az IoT egyik alkalmazási területe az élő szervezetekről adatokat gyűjtő intelligens szenzorokra épülő rendszerek fejlesztése, amit speciális jellege miatt Internet of Living Thingsnek
(IoLT) neveznek.
Az infokommunikációs technológia egyik legdinamikusabban fejlődő területe az Internet of Things (a dolgok internete,
IoT), aminek lényege, hogy a mindennapokban használt
eszközök elérhetők az interneten keresztül, és képesek egymással akár önállóan is kommunikálni. Az IoT egyik alkalmazási területe az élő szervezetekről adatokat gyűjtő intelligens
szenzorokra épülő rendszerek fejlesztése, amit speciális jellege miatt Internet of Living Thingsnek (IoLT) neveznek. Ilyen
rendszereket fejlesztenek most a Szegedi Tudományegyetem
(SZTE) kutatói egy 810 millió forint uniós támogatást elnyert
projektben.
Az SZTE szakemberei a korábbi kutatás-fejlesztési eredményeikre alapozva olyan platformot hoznak létre, amely
támogatja a nagyon kis erőforrású szenzorok magas szintű
programozását, fokozott figyelmet fordítva a biztonságos
adatgyűjtésre és -feldolgozásra. A projektben valós növénybiológiai, pszichiátriai és automatizált okos laboratóriumi
alkalmazásokkal igazolják az IoLT platform felhasználási lehetőségeit. A projekt keretében olyan olcsó, de okos eszközöket
fejlesztenek például, amelyek alkalmasak lesznek egyedileg

9

azonosított cserepekben nevelt növények környezeti körülményeinek – fény, pára, hőmérséklet –, valamint növekedésének és fiziológiai állapotának nyomon követésére. Az így
nyert tapasztalatok hasznosíthatók lesznek szántóföldi növénymonitorozó szenzorhálózatok kifejlesztésére is.
Rövidesen a palánták fejlődési körülményeit is szenzorokkal vizsgálják.
Egy másik intelligens IoLT-eszköz egy okos karperec, az
aktigráf lesz, amely gyorsulásmérővel precíz, nagy mennyiségű mérési adatot szolgáltat. Ezek feldolgozása új kutatási
lehetőségeket nyit többek közt a pszichiátriában. Használható például a népbetegségnek számító kedélybetegségek
állapotváltásainak előrejelzésében, lehetővé téve a korai beavatkozást, a súlyos állapotrosszabbodás megelőzését. Olyan
miniatürizált automata sejttenyésztő, mérő- és adatelemző
rendszert is kidolgoznak, amely a hatékonyság növelésével
eredményesebb kutatómunkát tesz lehetővé többek között a
sejtbiológiai és gyógyszeripari kutatások területén.
Forrás: MTI, u-szeged.hu
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Párhuzamok
Tudás és alázat –
Dr. Danyek Miklós

Nem volt szülői nyomás, inkább csak példa, hiszen Danyek
Miklós szülei mindketten villamosmérnökök. Az OVIT irányítástechnikai szakágvezető mérnöke úgy érzi, megtalálta
a helyét, és bár nem zárja ki, hogy idővel más kihívásokat is
hozhat az élet, egyelőre nem tervezi elhagyni sem a céget,
sem az országot. A szakmai tudás mellett az alázat, amit igazán fontosnak tart az életben.
A fiatal szakember bár nem olyan korán fordult a mérnöki
pálya felé, mint Bencze János, de az út egyenes volt. A szülői
nyomás nem volt jellemző, ám a példa igen erősnek mondható, hiszen édesapja és édesanyja is villamosmérnök. Már az általános iskolában komoly érdeklődéssel fordult az elektrotechnika felé. Így nem volt kérdés, hogy a középiskolát egy szakiskolában kezdi. Az 1976-ban született Danyek Miklós a Verebély
László Technikumban szerezte meg villamosenergiaipari- technikusi képesítését. A BME Villamosmérnöki Kara szinte evidens
út lett. Itt szerzett diplomát, okleveles villamosmérnökként
végzett. Az ötéves egyetemi tanulmányait azonban itt nem fejezte be, a Villamos Energetika Tanszéken doktorált, Ph.D. fokozatot szerzett. Ez idő alatt ösztöndíjasként már az akkori OVIT
Zrt.-hez került. Manapság nagyon ritka, de az útja innen nem
ágazott, kacskaringózott sehová, azóta is a vállalatnál dolgozik.
Szekunder technikai mérnökként kezdett 2003-ban, azóta is az
MVM OVIT munkatársa.
A kezdetektől a védelem és irányítástechnika területe tartozott hozzá, ez azóta is így van, csupán a pozíciók változtak.
Öt év után vezető mérnökként folytatta, majd mintegy öt
éve irányítástechnikai szakágvezető mérnökként dolgozik a
területen.
Arra a kérdésre, hogy a manapság igen gyakori külföldi pálya nem vonzotta-e, bevallja, hogy ma már nem. Az egyetemi
évek alatt lett volna egy lehetősége ösztöndíjasként kipróbálni magát, de az nem jött össze, így itthon kereste a kihívásokat. Nem bánta meg a döntését. Elégedett a jelenlegi szakmai munkájával, megtalálta azt a területét a szakmájának,
ami érdekli. Egyebek mellett tervezési, kivitelezési, üzembe
helyezési munkák, alállomások, erőművek védelmi és irányítástechnikai berendezéseinek karbantartása a feladata.
Számára ez egy olyan cég, ahol szakmai szempontból teljesnek érzi magát. Bár mindig, minden változhat, egyelőre
nem tervezi, hogy más felé, akár országhatáron kívül keres új
kihívásokat. Úgy fogalmaz, vágy van, de egyelőre ez a pozíció
elég jó, szabadságot biztosít, és azzal foglalkozik, ami valójában érdekli. Aztán lehet, hogy lesz más irány, nem tudni, mit
hoz a jövő, de szakmailag fejlődni és naprakésznek maradni,
ez a legfontosabb.
Szakmai elhivatottságát mi sem bizonyítja jobban, hogy
egyetemista kora óta, lassan 20 esztendeje az MEE tagja, hét
éve, 2010-től az MEE OVIT szervezet és az EISZ titkára. Ez számára mind-mind nagy szakmai siker. Több olyan pontot is említ a
pályájáról, ami személyes sikerként él az emlékeiben. Ilyen például az a konferencia, amit még másodéves doktoranduszként
szervezett több kollégájával közösen. A nemzetközi fórumra
eljöttek Európa számos országából, hasonló helyzetben tevékenykedő doktoranduszok, sőt, még egy izlandi kolléga is
iderepült. Kiemeli, hogy nagyon izgalmas és érdekes volt olyan
emberekkel találkozni, akik hasonló pozícióban, ám más és
más országban, régióban végzik a szakmai munkát.
A sikerek kapcsán eszébe jut, hogy – ahogy ő fogalmaz –
szíve csücske, amikor a MAVIR számára távkezelési rendszert
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építettek ki. Az országos alállomási
rendszer távkezelésének kialakítása
„elég jó” kihívás volt. Nagy energiát,
tudást és munkát igényelt, de persze
csapatban, a kollégákkal közösen,
sőt kiemeli a MAVIR-os szakemberek
munkáját is.
– Ez egy nagy munka, óriási eredmény volt, és jól sikerült – teszi hozzá
lelkesen.
Szakmai életének egyik mérföldköveként említi, hogy ne csak az OVIT-nál szerzett eredményeket hangsúlyozza, az MEE tevékenységet is, azon belül
kiemelve az EISZ-t amelynek 2010-2016 között titkára, 2016
óta pedig elnöke. A szakosztályon belül sikerült olyan szakmai napokat, előadásokat, konferenciákat szervezni, amelyek
jól prosperálnak és az előre haladás felé visznek. A cél, hogy
ezt legalább ezen a szinten fenntartsuk és így egy olyan jövő
elé nézünk, amelyben van alternatíva és kihívás.
Majd újra az OVIT kerül napirendre, eszébe jut a sikerlistán
egy újabb, számára fontos pont, ami a mai napig mozgásban
tartja a motivációját. A vállalatnál létrejött egy olyan szűkebb
szakmai társaság, kör, melynek tagjai elég intenzíven otthon
vannak a napi szintű problémákban. Mindannyian a műszaki
területeken, főleg a védelemirányítás technikai területén dolgoznak. A szakmai társaság, ami pár éve létrejött, véleménye
szerint igen jól megállja a helyét. Ebben úgy érzem, nekem
is szerepem volt, ennek egyik részvezetőjének lenni igen jó
dolog.
Szakmai munkájának egyik fontos része az is, hogy főiskolai és egyetemi diplomamunkák rendszeres konzulense és
bírálója. Így a mai utánpótlás helyzetét szinte elsőkézből látja, érzékeli. Élő probléma szerinte, hogy a mai generáció már
nem annyira elhivatott, mint az a korábbi nemzedékeknél
alapvető volt. A frissen végzettek egy része szakmailag még
bizonytalan, ám ahogy fogalmaz, a mellény már óriási. Pedig
az alázat, a szorgalom, az, hogy elfogadjuk, hogy nem hullik
minden azonnal az ölünkbe, lényeges egy jó pálya kialakításához. Most kell ezt a kérdést kezelni, mert még nem ment
el mellettünk a világ, még a mai generáció bárhol megállja a
helyét, a magyar mérnök még mindig piacképes szerinte.

Közös kérdések

Danyek Miklós: A hazai utánpótlás
helyzete
Én úgy gondolom, hogy elég rossz helyzetben van a szakma
ma utánpótlás szempontból. Vannak fiatal kollégák, vannak
érdeklődők az új generációból, de ritkák, mint a fehér holló.
Ritka, és lasszóval kell megfogni őket.
A mai, egyetemről, főiskoláról kikerülők közül nagyon nehéz igazán elhivatottsággal és kitartással rendelkező leendő
munkatársat kifogni. A külföld vonzósága nagy konkurencia.

Mivel motiválna egy fiatalt a mérnöki pálya
irányába?
A legnagyobb érvem talán az lenne, hogy jó mérnök kevés
van. Ha valaki kellően szorgalmas, kitartó és érdeklődő, azzá
válhat. És utána számos kapu megnyílik előtte, akár itthon is.
Ha az ember hajlandó energiát beletenni, tanulmányai során,
gyakorlat során stb., akkor ebből szakmai szempontból és a
mindennapi élet szempontjából is jól meglehet élni. Aki műszaki ambícióval rendelkezik, mivel a műszaki terület nagyon

10

Párhuzamok

széles, mindig talál olyan területet, ami ehhez kapcsolódik,
mindig van terület, ahol a saját, személyes kihívás és siker
megtalálható.
Műszaki emberre mindig szükség lesz, mert a szép gondolatokat valakinek meg is kell valósítania. Bőven bele kell tenni
az energiát, a kitartást, de később ez busásan megtérül.

Merre tart a világ?
A villanyautózás irányába mindenképpen, például. Bár sok
irányból támadják, de én személy szerint azt gondolom, hogy
a megújulók nagy potenciált jelentenek ezen a területen. Ám
olyan mértékű használattal, hogy ez szabályozható legyen.
Én ebben látom a jövő feladatát, itt lehet nagy áttörés. A többi technológia fejlődik, alakul, változik, javul a hatásfoka. De a
megújulók megfelelő hasznosíthatósága a jelen technológiákkal, nagy fejlődést jelent.

Mi az elektrotechnikai ipar legnagyobb kihívása ma?
A rendszerszemlélet, és rendszerben átlátni azt, hogy mi
mihez kapcsolódik. Én ennek látom a hiányát és ebben látom a kihívást. Ha valamit változtatunk, kifejlesztünk, akár
gondolok itt egy új eszközre vagy egy technológiára, akkor
pontosan kell látnunk, hogy az milyen hatással van az összes

többi területre. Hogy az elektrotechnika bármely szegmensére milyen hatással van. Én most ebben látom a legnagyobb
kihívást és a nehézségeket is. Vannak új eredmények, akár a
megújulókra, a szélparkokra gondolunk stb., ezek nagyon jó
dolgok. De hogy ezeknek milyen hatása van az energiarendszerre és az elektrotechnika egészére, az még labilis. És hogy
azok látják-e ezeket a hatásokat, akik a döntéseket hozzák, ez
a legnagyobb kihívás és problémapont szerintem.

Hogyan látja az MEE jövőjét?
A 110 éves múlt gazdag és sok hagyománnyal megtűzdelt.
Szerintem legalább ilyen szinten meg kell tartani, ahogyan
most működik, de a fejlődés nem állhat meg. Ami a leglényegesebb szerintem, hogy a fiatalok számára érdekessé kell
tenni magunkat. Erre megvannak az eszközök, sőt mondhatom, hogy már elindult egy folyamat, jó az irány. Kicsit lazább
programokkal lehet nyitni nemcsak az egyetemista nemzedék, de már a középiskolások felé is. Ilyen a Mi a pálya? program, ebből kellene több.
El kell szakadni a röghöz kötött dolgoktól, de a szakmai oldalon kell maradni nagyon erősen. Az irány jó, tartani kell.
És ami talán a leglényegesebb, függetlennek kell maradni,
ahogy ez eddig is volt.
Osztrozics Dóri

Hírek

Visontai naperőmű
Jövőre a Mátrai Erőműben telepítik Magyarország eddigi legnagyobb napelemtelepét, amely 3-szor 20 megawattnyi teljesítménnyel bír majd.
Jövőre a Mátrai Erőműben húznák fel Magyarország legnagyobb napelemtelepét, a háromszor húsz MW-ból jövőre kettő – Bükkábrányban, illetve Visontán – biztos megvalósul. Így
Magyarország messze legnagyobb napelemfarmja jöhet létre.
A német RWE irányítása alatt álló Mátrai Erőmű folyamatban
lévő eladásra hivatkozva nem kommentálta a lap értesülését.
Az erőmű iránt a cikk szerint épp az állami MVM érdeklődik.
Az első, több mint hatmilliárd forintból felépített 16 MW-ot
- ami jelenleg szintén a legnagyobb – 2015 végén adták át. A
napelemfarm felépítése után a cég arra panaszkodott, hogy
2016-tól már nem írhatóak le az ilyen beruházások az adóalapból. Ugyanakkor az RWE a jelek szerint mégis vonzónak találta
a napelemmel megtermelt áram kötelező, kilowattóránként
(kWh) mintegy 32 forintos átvételi árát, és a befektetés megtérülését támogatják a zuhanó napelemárak is. Jelenleg körülbelül 200 MW-nyi napelem üzemel az országban, a tavaly év végi
engedélykérelmi roham nyomán a kisebb napelemes erőművek
számában is hamarosan robbanásszerű emelkedés várható.

16 MW – 72 ezer napelem

Magyarország legnagyobb fotovoltaikus erőműve 2015.
október elején kezdte meg működését. A Visontától két
kilométerre található fotovoltaikus erőmű a Mátrai Erőmű
Zrt. tulajdona. A felhagyott Őzse-völgyi zagytér tetején elhelyezkedő naperőmű az alternatív rekultiváció kiváló példája, hiszen a húsz év után megtelt és előírásoknak megfelelően lefedett harminchektáros terület a lehető legészszerűbb módon került hasznosításra, a betelepített napelemekkel. A projekt előkészítése 2013 elején kezdődött.
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A szükséges dokumentumok megszerzése után elindultak
a közbeszerzési eljárások, és a mátrai naperőmű alapkövének letételével 2015. június 1-jén hivatalosan is kezdetét vette az erőmű építése. A 16 megawattos naperőmű
a legnagyobb hazánkban: 72 480 darab, egyenként 255
watt névleges teljesítményű polikristályos napelemből áll.
A naperőmű a Nap fotovillamos energiáját használja fel,
és a napelemek kis cellái azok, amelyek azt egyenárammá
alakítják. A napelemtáblákból kialakított sorok között a
területen tíz konténer, egy gyűjtő kapcsolóállomás és egy
mérnökállomás kerül elhelyezésre. Az egyes konténerek
két darab invertert és egy darab száraz transzformátort
tartalmaznak. A naperőművet 0,8 megawattos hálózati
inverterek alkalmazásával építették ki. Ezek feladata, hogy
a napelemekből nyert egyenáramú energiát váltakozó
árammá alakítsák. A naperőmű által megtermelt villamos
energia 6 kilovoltos földkábel segítségével jut be a meglévő erőmű újracserélt indító transzformátorához, és onnan
a meglévő 120 kilovoltos távvezetéken jut ki a MAVIR detki
alállomására.
www.mert.hu
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Nézőpont
Drucker György

Digitális jövő
Ezeken a hasábokon szeretnénk a következő lapszámokban
a villamosenergia-ipar, illetve a tágabban értelmezett energetika műszaki, üzemtechnológiai oldalát a világban zajló,
meghatározó gazdasági és politikai folyamatokkal összefüggésben bemutatni.
Ebben a bevezetőnek szánt írásban megközelítésünket
szeretnénk jellemezni, illetve törekvéseinket röviden jelezni.
Ha nem is feltétlenül igaz a jól csengő szlogen, amely
szerint „ha áram van, minden van”, megfordítva már szinte
közhely, hogy áram nélkül lassan semmi sincs. Ennek oka
nyilvánvalóan nemcsak abban rejlik, hogy a villany felhasználói szempontból a legkényelmesebb energiaféleségek
közé tartozik, hanem abban is, hogy a villamosenergia-ipar
meglehetősen robusztus és – ma divatos kifejezéssel – ütésálló megoldásokat nyújtott, egyre jobb színvonalon az elmúlt
évtizedekben. Gondoljunk bele, hogy az energiaátalakítás
gépeinek alapelvei jóformán változatlanok immár több mint
száz éve, hasonlóképpen a villamos berendezések zöme, ideértve a nagyfeszültségű átviteli hálózati eszközök koncepcióját. Természetesen a több évtizedes erőművi gépegységek
vagy hálózati eszközök rendelkezésre állása, hatásfoka és
meghibásodási rátája nem ugyanaz, mint üzembe helyezésük idején, mindenesetre puszta létük és működőképességük
már-már csodálatra méltó abban a világban, ahol mondjuk a
telekommunikációs technológiák és eszközök 4-6 évente generációváltást produkálnak, teljesen avulttá téve a korábbi
gyártmányokat.
Ugyanakkor a villamos energia világát is egyre nagyobb
kihívások elé állítják a változó világ követelményei, méghozzá több dimenzióban is. Egyrészt a nagyjából két évtizede
zajló – ellentmondásoktól és megtorpanásoktól egyáltalán
nem mentes – liberalizációs folyamatot kell kiemelni, mint
meghatározó környezetet. Másrészt a technikai fejlődés is
gyorsuló ütemben kínál új megoldási lehetőségeket, egyszersmind megoldandó problémákat, gondoljunk csak a
digitalizációra, amely az intelligens hálózatok innovációi
mellett a kibertámadások veszélyeit is hordozza. Egyelőre
jelzésszerűen próbáljuk meg felvillantani azokat a területeket, témaköröket, ahol gyümölcsözőnek ígérkezik az összefüggésrendszerek szélesebb perspektívából – ha úgy tetszik,
interdiszciplinárisan – történő szemrevételezése.

Szénhidrogénipar
Az olaj- és földgázipar fejleményei a villamosenergia-szektorral való közvetlen kapcsolódások nélkül is rendkívül tanulságosak lehetnek. Az állami szabályozással kevésbé terhelt USAban a technológia, pontosabban a tapasztalati mérnöki tudás
fejlődése ugrásszerű változásokat produkált a termelésben,
amely a világban palaolaj-, illetve palagáz-forradalomként
híresült el. Valójában a – korábban is ismert – másodlagos
és harmadlagos kitermelési módszerek tökéletesítése hozott
olyan eredményeket, amelyek teljesen váratlan piaci helyzetet produkáltak az elmúlt 4-5 évben. Ennek következtében a
legnagyobb iparági szereplők korábbi számításait is felülírva
ma már nem LNG-fogadóállomásokat terveznek és építenek
odaát, hanem cseppfolyósító terminálokat, hogy csak egy
olyan jelenséget említsünk, amelynek már közvetlenebb európai áramtermelési aspektusa is van. Utalhatnánk persze a
korábbi fejleményekre is, amikor az észak-amerikai piacról a
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földgáz által kiszorított szén jelent meg az európai kikötőkben. Ez azonban már át is vezet a következő témakörhöz.

Klímavédelem
Kevés folyamat ejtette nagyobb zavarba az energiaipart,
mint a klímavédelem ideológiája alatt tapasztalt szabályozási
és piaci folyamatok. Ezeknek csak egyik oldala volt, amire az
imént utaltunk, hogy az „Energiewende” virtuális felszíne mögött – a megújuló energiaforrások hasznosításának jelentős
ösztönzése, megsegítve az atomenergia kivezetésével – Németországban, a környezetvédelem élharcosánál is egyfajta
erőművi szénreneszánszt láttunk pár éve.
Ez természetesen csak szimptóma, mert a mélyben meghúzódó problémák sokkal komolyabbak. Kevesen gondolták,
mondjuk tíz évvel ezelőtt, hogy az ötvenöt százalékos hatásfokú CCGT-erőművek tétlenségre lesznek kárhoztatva Európa-szerte, mert a legfeljebb negyvenszázalékos hatásfokú
széntüzelésű egységek kiszorítják őket a bevetési sorrendből
– miután a gyakorlatilag nulla változó költségű, megújuló forrásokat hasznosító berendezések váratlan ütemben és terjedelemben álltak a sor élére. (Ugyancsak kevesen gondolták tíz
éve, hogy tízezres nagyságrendű mérnöknapot kell rászánni
egy néhány perces napfogyatkozás rendszerszabályozási kihívásainak kezelésére.)
Ehhez nyilván jelentősen hozzájárult, hogy az európai
kibocsátáskereskedelmi rendszer – amely eleve csak „második
legjobb megoldásként” kerülhetett bevezetésre az adóztatás
helyett, ha valaki komolyan veszi a kibocsátáscsökkentést – a
korábbi várakozásoktól nagyságrendileg elmaradó kvótaárakat produkál. (Egyébként a legújabb számítások szerint globálisan a GDP öt százalékát költjük el a hagyományos energiahordozók szubvencionálására…)
A fentieket meghatározó szélesebb keretek, a klímaegyezmények kérdései megannyi titokzatos aspektust
rejtenek, amelyek „nagypolitikai” elemzése nélkül nehéz a
tisztánlátás. Ezeknek csak egyike az a kérdés, hogy az USA
kurzusváltása nyomán vajon mi történik az ENSz párizsi klímaegyezményével.
Bizonyos fokig ebbe a körbe sorolhatjuk a nukleáris energiatermelés témakörét is, amelynél azt látjuk, hogy piaci alapon nem könnyen leküzdhető nehézségekkel áll szemben az
új erőművek létesítése, sőt még ott sem egyszerű, ahol az új
generációs megújuló ösztönzési támogatási keretekbe tudták illeszteni (lásd Nagy-Britannia), viszont „politikai” kérdés
lehet, hogy a „politikailag” támogatott orosz atomipar domináns szereplővé válhat-e a világpiacon.

Digitális korszak
Az intelligens hálózatok hívószava alá tartozó megannyi innováció kétségkívül az energiaipar meghatározó trendje lesz. A
kérdés csak az, hogy az információtechnológia vívmányai milyen ütemben tudnak behatolni a villamosenergia-vertikumba.
Az elosztóhálózathoz csatlakozó, megújuló forrásokat
hasznosító áramtermelők, másfelől a növekvő minőségi igényekkel fellépő fogyasztók egyre inkább „tolják” a hálózatot
abba az irányba, amely nem egyszerűen a decentralizált
termelésként írható le, hanem minőségileg új architektúrát
eredményezhet, a „microgrid” koncepció megvalósulását.
Az „Internet of Things – IoT”, az elektronikus hálózati rendszerbe kötött kütyük hulláma valószínűleg jelentősen lecseng
majd, miután feltehetően gyorsan múló divat lesz hazafelé
vezetve útközben bekapcsolni a kávéfőzőt, de a digitális penetráció kétségkívül itt van, és marad is.

12

Nézőpont

Ugyanakkor minden jel arra utal, hogy a villamosenergiarendszerek sebezhetőségeinek kihasználása nem pusztán
elméleti feltevés, illetve próbálkozásként egyes hackerek időtöltése, hanem – alaposan feltehető, hogy állami segédlettel
– ténylegesen bekövetkezett üzemzavarokban jelentkezik.
Kérdés, hogy a lassan kiberhadviselési színtérré váló világszínpad milyen fenyegetettséget jelent a klasszikus elektromos hálózatokra, és milyen költségekkel lehet vajon a kitettséget csökkenteni.

több mint száz év, és több, végül is sikertelen nekiveselkedés
után az elektromos meghajtás le tudja-e szorítani trónjukról
az ásványolaj-motorüzemanyagokat.
Ehhez azonban nemcsak a nanotechnológia fejleményeit
kell nyomon követnünk, hanem a gazdasági ösztönzések és
szabályozások bonyolult eredőjét is. Akárcsak szinte minden
más esetben…
Erre teszünk majd kísérletet, bízunk benne, hogy olvasóink
tetszésére.

E-mobilitás
Az egyik legizgalmasabb kérdéscsoport a közlekedésből kiinduló, de annál sokkal szerteágazóbb topik. Az elektromos
autózás ugyanis az akkumulátortechnológián áll vagy bukik,
ennek sikere viszont óriási lendítőerőt adhat a kiserőművekkel megtámogatott háztartási energiaszolgáltatásnak is.
Szinte az összes fenti – a nyersolaj-kitermeléstől a hálózati
topológiáig terjedő – kérdésfelvetéssel összefüggő ügy, hogy

Drucker György
okl. villamosmérnök-tanár, egyetemi docens,
igazgatóhelyettes, Óbudai Egyetem,
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Hírek

Hiányoznak a digitális
képességek?
Bár a cégek 90 százaléka stratégiai jelentőségűnek tartja a
digitális transzformációt, mindössze 15 százalékuknál áll rendelkezésre a digitális átálláshoz szükséges tudás.
Ahogy gyorsul a technológiai innováció, és a digitális átalakulás bekerült a közbeszédbe, egyre több cég szerint hiányzik náluk a digitális átalakulásukhoz szükséges, megfelelően
képzett csapat, derül ki a Müncheni Műszaki Egyetem és az
SAP szoftvergyártó közös felméréséből. A 2015 után idén
második alkalommal elkészített nemzetközi kutatás szerint
a megkérdezett cégek 64 százaléka nem rendelkezik ilyen
képességekkel. Két évvel ezelőtt még csak minden második
vállalat állította ezt.

A cégek látják a digitális jövő jellemzőit

A digitális transzformáció fontosságát mutatja, hogy a vállalkozások 45 százalékánál úgy vélik, a digitalizáció komoly fenyegetést jelent meglévő üzleti modelljükre, és sokan tisztában
vannak az előnyeivel is. A válaszadók 56 százaléka nyilatkozta
azt, hogy az új technológiák révén jobban megérti ügyfeleit,
és új üzleti modelleket tud bevezetni. Ennek ellenére a vállalatok mindössze fele rendelkezik valamilyen elképzeléssel a cége
digitális jövőjéről, 37 százalékuk bír átállási stratégiával és 26
százalékuknak van kidolgozott forgatókönyve arra, hogyan valósítsák meg a gyakorlatban a digitális transzformációt.
A tanulmány ugyanakkor egy ellentmondásra is rámutat:
miközben a vállalkozások többsége (90%) kulcsfontosságúnak tartja a digitális transzformációt, csak töredékük (16%)
tesz aktívan annak érdekében, hogy előteremtse a hiányzó
szaktudást.

E képességek szükségesek a digitális
átalakuláshoz

A kutatás alapján a szervezetek az informatikai biztonsági
ismereteket tekintik a legfontosabbnak a digitális képességek közül. A második a rangsorban a mobil technológiák-
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kal kapcsolatos tudás, míg a harmadik az üzleti működés
átalakításához elengedhetetlen menedzsmentismeretek.
A lista elején szerepelnek olyan területek is, mint a big
data, a felhő, a dolgok internete (IoT), vagy az üzleti hálózatokhoz kapcsolódó tudás.
Miközben a vállalkozások tudják, hogy ezen képességek
kulcsfontosságúak a sikeres digitális átálláshoz, jelentős lemaradás tapasztalható azok elsajátításában. A válaszadók
mindössze harmada jelezte például, hogy képzett munkatársakkal rendelkezik IoT, big data területén. A felhő technológia
kapcsán a cégek 49 százaléka érzi úgy, hogy megfelelő kompetenciával rendelkezik. A szervezetek leginkább a közösségi
médiához értenek, az ennek hatékony használatához szükséges tudás a válaszadók 57 százalékánál áll rendelkezésre.
A digitális átállás vonatkozásában legfontosabbnak tartott itbiztonsági ismeretek esetében a megkérdezett társaságok
45 százaléka ítélte úgy, hogy megfelelő képességekkel bír.
A Müncheni Műszaki Egyetem „Skills for Digital
Transformation” és az SAP szoftvergyártó felméréséhez 18
országból érkeztek válaszok. A kutatást 2017 márciusában és
áprilisában végezték.
www.sap.com
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1. táblázat: A villamosautó-használatot és a töltőtelepítést
befolyásoló szempontok
Szempont

The spread of electric cars (EVs) requires the installation of
a proper charging infrastructure: in our paper we collected
the relevant aspects for the planning of these stations
and charging points and gave a brief overview about the
situation in Hungary. We investigated the possible effects
EV charging might cause on the power network with computer simulations. The results help DSOs to prepare their
grids for the adaptation of EVs in the near future.

1. Bevezetés
A közlekedésben számos újszerű megoldás járul hozzá az élhetőbb környezet kialakításához. Teret nyernek a megosztáson
alapuló (shared-economy) koncepciók új mobilitási formákat
eredményezve, amelyek a jármű- és a férőhely-kihasználtságot
fokozzák (pl. car-sharing, ride-sharing).
Jelentős átalakulást eredményez a közlekedés területén az
egyre növekvő mértékű automatizálás és digitalizáció. Az autonóm (vezető nélküli) járművek megjelenésével a mobilitási
szokások jelentős változása is várható.
Egyúttal a környezetet lokálisan nem károsító meghajtások
alkalmazása is szükséges, ami a közlekedés dekarbonizációját
segíti elő. A villamos járművek használatának ösztönzése (különösen a városi környezetben) nagymértékben javítja az életminőséget (zajcsökkenés, levegőminőség). A villamos járművekkel összefüggő technológiai kutatások, fejlesztések és maguknak a járműveknek a gyártása és üzemeltetése jelentősen
hozzájárul az új munkahelyek teremtéséhez.
Cikkünkben összefoglaljuk, hogy a töltőinfrastruktúra telepítésekor milyen gyakorlatot követnek az e-mobilitásban
élenjáró országok, illetve hogy milyen szempontok játszanak
szerepet a felhasználók oldaláról a töltőpontok elhelyezésével
kapcsolatban. Ezt követően bemutatjuk, hogy a villamosenergia-rendszer szempontjából milyen hatások várhatóak nagyszámú villamos autó töltése következtében.

2. Töltőinfrastruktúra-telepítési
gyakorlatok
2.1. Külföldi tapasztalatok
A nemzetközi szakirodalom feldolgozásakor az Egyesült Királyság
[7], [12], Írország [6], Németország [8], Spanyolország [4], Olaszország [1], Észtország [2], [3], Kína [10] és az Egyesült Államok [11],
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Jármű
Közlekedési

A villamos autók terjedése a megfelelő töltési infrastruktúra kiépítését igényli. Cikkünkben a nemzetközi
szakirodalomra alapozva áttekintettük a töltőinfrastruktúra-telepítés releváns szempontjait; feltártuk és elemeztük a magyarországi helyzetet. Szimulációk segítségével
vizsgáltuk, hogy a közeljövőre prognosztizált villamosautó-penetráció mellett a villamos elosztóhálózaton milyen hatásokra számíthatunk, a hálózat üzemeltetőinek
milyen kihívásokra kell felkészülniük ezen új technológia
integrálása során.

Szolgáltatás

Az e-mobilitáshoz kapcsolódó
közép- és hosszú távú
villamos hálózati hatások

Demográfiai

Dr. Csiszár Csaba, Csonka Bálint, Földes Dávid,
Dr. Dán András, Dr. Farkas Csaba, Prikler László

Kedvező

Nem

Férfi

Életkor

18-45 éves

Szakmai helyzet

Vezető beosztású

Kereset

Magas keresetű

Lakóhely

Nincs garázs

Járművek száma a
háztartásban

2 vagy több

Közlekedési szokás

Alacsony a naponta járművel
megtett távolság

Beszerzési ár

Hagyományos járművel
megegyező

Hatótáv

> 300 km

Kapcsolat közösségi
közlekedéssel

Nagy kapacitású viszonylatok
P+R parkolóiban

Hozzáférhetőség

Nem zsúfolt, de jól látható
helyen

Parkolóban töltött
idő nagysága

Töltőtípushoz igazítva

Forgalomnagyság

Ahova szükséges a mai
utazási jellemzők alapján

Elérhető szolgáltatás

Töltés közben hasznosan
lehessen eltölteni az időt

Megbízhatóság

Rövid várakozási idő és
megbízható működés

Biztonság

A sofőrnek ne kelljen féltenie
se az autót, se magát

[9] példáit tekintettük át. A tanulmányok alapján megállapítható,
hogy a töltőtelepítés során három szempontot mindenképpen
érdemes figyelembe venni: a demográfiai jellemzőket, a gazdasági jellemzőket és a közúti forgalom sajátosságait. Ezek alapján
(és további szempontokat is figyelembe véve) becsléssel számítható a töltőállomások várható forgalma. A villamosjármű-használatot és a töltőtelepítést befolyásoló legfontosabb szempontokat az 1. táblázatban foglaltuk össze. (A táblázatba beépítettük
a saját kérdőíves felmérésünk eredményeit is.)
Az is egyértelműen kiderült, hogy bár vannak hasonlóságok
a villamos járművek használatában, mégsem lehet egy egységesen, mindenütt alkalmazható módszert kidolgozni az országok (régiók) sajátosságai miatt.
Mivel országonként jelentősek az eltérések, ezért Magyarország is egyedi stratégiát igényel; a környező országokban
bevált módszereket csak részben és megfelelő adaptációt követően vehetjük át.
2.2. Magyarországi gyakorlat
Magyarországon jelenleg több mint 100 nyilvános töltőállomás
üzemel.
Az országos településrendezési és építési követelményekről
szóló 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet (OTÉK) 2016. februári
módosítása bizonyos létesítményeket villamos töltőállomás kiépítésére kötelez. Az előírás szerint a napi fogyasztási cikket értékesítő, 300 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű üzletek újonnan
létesített, illetve meglévő minden 100 várakozó- (parkoló) helyéből legalább kettőt villamosgépjármű-töltőállomással kell ellátni
(a legtöbb esetben 2019. január 1-jéig; az 1500 m2 nettó árusítótérnél kisebb üzletek esetén a település lakosszámától függően 2020 vagy 2026. január 1-jéig). Emellett az ellenérték fejében
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parkolóhely értékesítését szolgáló, meglévő építmények esetén
minden megkezdett 100 parkolóhelyből 2017. január 1-jéig legalább egyet, 2019. január 1-jéig legalább kettőt villamosgépjármű-töltőállomással kell ellátni. Előírták továbbá azt is, hogy a
fenti helyszínek esetén az újonnan létesített parkolóhelyeket úgy
kell kialakítani, hogy 100 parkolóhely után legalább 10 parkolóhely vonatkozásában villamosgépjármű-töltőállomás kiépíthető
legyen a burkolat megbontása nélkül. A rendelet a kiépítendő
töltőállomások műszaki követelményeire azonban nem tér ki.
2.3. Töltési technológia
A jelenlegi járművek hatótávolsága 120-150 km körül alakul,
melyet a kedvezőtlen időjárási viszonyok, kényelmi berendezések (pl. klíma) tovább korlátozhatnak, így egy átlagos utazó éves
utazási teljesítményének biztosításához legalább évi 110-130
teljes járműfeltöltés szükséges. Amíg a villamos autók nem képesek egy töltéssel 600–700 km-t megtenni, addig a hosszabb
távok leküzdése csak út közbeni villámtöltéssel lehetséges. Hazánkban a nagyobb hatótávolságú autók megjelenésére csak
jóval később lehet számítani, vélhetően a Nyugat-Európában
leváltott, már némileg csökkent kapacitású, kisebb hatótávolságú használt autók nagyobb számban fognak elterjedni. Ezért
ezek használatához is sűrű töltőhálózatra lesz szükség.
Az akkumulátorok kapacitásának fejlődésével egyidejűleg
az energiafelvételi teljesítmény növekedésével is számolni kell,
hiszen ennek elmaradása esetén a nagyobb kapacitások jelentősen növekvő töltési időket eredményeznének. A jelenlegi feltételezések alapján néhány éven belül a mai 40–50 kW helyett
100–250 kW töltési teljesítményre lesz szükség minden villámtöltő oszlopon. Ezek az előrejelzések a hálózatfejlesztés terén is
előrelátó tervezést kívánnak meg. A töltőállomások áramellátását úgy érdemes méretezni, hogy a várható forgalom függvényében 250–500 kW összteljesítmény rendelkezésre álljon a
későbbi bővítési lehetőségek biztosítása céljából [5].
A töltési technológiák fejlesztésének, az infrastruktúra bővítésének szerepe a fenti tényezők miatt kiemelten fontos. Jól átgondolt, több szempontot figyelembe vevő módszertan alapján elhelyezett, az ország átjárhatóságát és a városok megfelelő
lefedettségét biztosító gyors- és villámtöltő hálózat révén az
elektromobilitás technológiai korlátainak hatásai mérsékelhetők és a vásárlási hajlandóság (a hatótávolság, komfortérzet és
megbízhatóság javulása következtében) növelhető.
2.4. A magyarországi töltőinfrastruktúra-fejlesztés
lehetőségei
A Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszéken elvégzett kutatások és a nemzetközi gyakorlat alapján átlagosan 50
kilométerenként villámtöltő berendezések elhelyezése szükséges a jelenlegi technológiai fejlettség mellett. A konkrét helyszínek kijelölésénél az úthálózat forgalmi jellemzői (nagyság,
összetétel és időbeli lefolyás) és egyéb stratégiai szempontok
is figyelembe veendők. Mivel az ország átjárhatóságának biztosításakor hosszabb utazási távolságot feltételezünk, kizárólag
villámtöltő állomások elhelyezése javasolt, annak érdekében,
hogy a felhasználó a lehető legkevesebb időveszteséget szenvedje el a töltés következtében.
Az ország villamos autókkal való átjárhatósága érdekében a
vizsgálatok szerint 70 helyszín már kielégítő térbeli lefedettséget biztosít.

3. Villamosautó-töltés hálózati hatásai
A töltési lehetőségek áttekintését követően megvizsgáljuk,
hogy a villamos autók töltése milyen hatással lesz a villamosenergia-rendszer egyes komponenseire és a rendszer egészé-
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re. A hatásokat a lokálistól a globálisig elemezzük, vagyis az
elosztóhálózatoktól a teljes villamosenergia-rendszerig. Mivel
hazánkban a villamos autók jelenlegi száma elenyészőnek
mondható, a várható hatásokat az előre becsült gépjárműszám, energiaigény és töltési teljesítmény figyelembevételével,
számítógépes szimulációval határoztuk meg.
3.1. Hatások a KIF hálózaton
A töltés következtében több probléma is felléphet a kisfeszültségű elosztóhálózaton (a hangsúly a feltételes módon van –
ahogy a szimulációkból is látni fogjuk, rövid és középtávon a jelenleg prognosztizálható villamosjármű-darabszámok alapján
többnyire nincs probléma).
3.1.1. Hálózati elemek terhelődése
A sugaras hálózaton egyes elemek (elsősorban kábelek, illetve
KÖF/KIF transzformátorok is) túlterhelődhetnek (lásd 1. ábra),
hiszen a járművek töltése többlet-áramfelvételt jelent.

1. ábra Villamos autók otthoni töltésének hatása a hálózati
elemek terhelődésére, 40%-os penetráció

2. ábra Villamos autók otthoni töltésének hatása a hálózati
elemek terhelődésére, worst case
Az ábrán az alapeset a worst case esetnek felel meg, amikor a
járműveket teljesen lemerültnek tételezett akkumulátorral töltjük, otthoni, lassú (tehát egyfázisú) töltőket feltételezve. Worst
case esetben a különböző villamosautó-penetrációk esetén a
2. ábra mutatja a kábelek várható terhelődésének nagyságát. A
40%-os penetrációt – ami túlterhelődést még nem okoz, de az
elosztóhálózati elemeken már jelentős terhelést eredményez –
tekintettük kiindulási alapnak a további vizsgálatokhoz.
A redukáltnak nevezett esetben a villamos autók
beérkezéskori töltöttsége már nem 0, hanem nemzetközi felmérésből [13] származó, eloszlásfüggvénnyel figyelembe vett
érték. Jól látható, hogy ebben az esetben a nagy terheltségű
állapot rövidebb ideig áll fenn.
Hasonló ábrákat figyelhetünk meg transzformátorok terhelődését vizsgálva is.
3.1.2. Töltésszabályozás
A hálózati elemek terhelődését töltésszabályozással (az otthoni
töltőberendezések áramszolgáltatói – HKV/RKV segítségével –,
flottakezelői vagy töltésszolgáltatói vezérlésével) csökkente-
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3. ábra Transzformátor terhelődése szabályozás nélkül, 20%-os
penetráció
5. ábra Zérus sorrendű aszimmetria mértéke, 20%-os penetráció
Az ábra az átlagértékek mellett azok szórását is mutatja. Jól
látható, hogy ekkora villamosautó-részarány esetén nem várható, hogy az aszimmetria mértéke a szabványban előírt értéket meghaladja (itt is worst case töltöttséget feltételezve).
A telepítéskor továbbá oda lehet figyelni arra, hogy kellően
egyenletes legyen a fáziskiosztás, így az aszimmetria mértéke
tovább csökkenthető.
A nagyobb teljesítményű, nem otthoni töltésre szánt töltők
pedig háromfázisúak, így aszimmetriát nem okoznak.

4. ábra Transzformátor terhelődése töltésszabályozással, 20%-os
penetráció
ni lehet, de legalábbis lehetőség van a terhelődés simítására,
ahogyan azt a 3. ábra és a 4. ábra is mutatja. Az ábrákon több
transzformátorkörzet eredményei is fel vannak tüntetve, továbbá az elvégzett szimuláció sztochasztikus jellege (ti. többszöri,
véletlenszerűen paraméterezett szcenáriók) miatt több adatpontot is látunk minden órára.
A töltésszabályozás során a töltések aktuális számából és a
töltőteljesítményből meghatároztunk egy határértéket, amelyet a töltés során nem léphetünk túl az adott körzetben. Ha
ezt mégis meghaladjuk, akkor minden, éppen töltő jármű
töltőteljesítményét csökkentjük, ezáltal a hálózat terhelődése
kisebb lesz. Természetesen mindez azt jelenti, hogy a feltöltéshez szükséges idő megnövekszik, hiszen a töltési igényeket
csak átütemeztük egy későbbi időpontra, természetesen a korábban meghatározott korlátokat figyelembe véve. Jól látható,
hogy a töltés átütemezése által a hálózat terhelődése csökkent,
s emellett egyenletesebbé is vált.
3.1.3. Feszültségesés növekedése
A többlet-áramfelvétel a feszültségesést is megnöveli, így előfordulhat, hogy a hálózaton szabványtalan feszültség alakul ki a
fogyasztói csatlakozási pontokon. Ez a probléma inkább a hos�szabb, nagyobb impedanciával rendelkező szabadvezetékes
hálózatokon várható.
3.1.4. Aszimmetria
Egyfázisú, kis teljesítményű (lassú) töltők alkalmazása esetén
felléphet feszültségaszimmetria az egyenetlen fáziskiosztás
esetén. Erre mutat példát egy leágazás esetén, 20%-os villamosautó-részarányt feltételezve az 5. ábra.
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3.1.5. Harmonikus torzulás
A villamosautó-töltők teljesítményelektronikai eszközök, így
a hálózat felé harmonikus visszahatást okoznak. A Villamos
Energetika Tanszéken elvégzett mérések alapján készített
hálózatszimulációk szerint kis villamosautó-penetráció esetén
az otthoni töltés nem eredményez jelentős harmonikus torzulásnövekedést (lásd 6. ábra), 100%-os (a közeljövőben biztosan
meg nem valósuló) penetráció esetén viszont a szabványban
megengedett határértékeket már megközelítjük. (Megjegyezzük, hogy a 100%-os penetrációra vonatkozó ábrán még az
egyenetlen fáziskiosztás hatása is látható: az aszimmetria mellett tehát a harmonikus torzulásra is kihatással van a nem megfelelően tervezett hálózat.)

6. ábra Villamos autók által okozott harmonikus
feszültségtorzulás-növekedés
3.2. Hatások a KÖF hálózaton
A töltőteljesítmény növekedésével a KIF elosztóhálózaton való
töltés lehetősége jelentős korlátokba ütközhet. A villámtöltő
állomásokat, illetve a nagyobb teljesítményű gyorstöltőket (22
kW felett, hiszen ez felel meg a 3x32 A-nek) – különösen a nem
városi kábelhálózatra csatlakozó berendezéseket – már KÖF
hálózatra kell vagy érdemes csatlakoztatni. Ez a megoldás azért
is előnyösebb, mert így a nagy teljesítményű inverterekkel ren-
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delkező villámtöltők harmonikus áramkibocsátása kisebb hálózati zavartatást okoz.
Az M3-as autópálya mentén kiválasztott, jelenleg benzinkutakat is ellátó hálózatok elemzésével arra a következtetésre jutottunk, hogy egy-egy, összesen 500 kW beépített töltőteljesítménnyel rendelkező töltőállomás még 100%-os kihasználtság
esetén is gyakorlatilag elhanyagolható hatással lesz a KÖF hálózat terhelődésére (<5% növekedés), illetve a feszültségesés
nagyságára (<1% növekedés).
3.3. Rendszerszintű hatások
Végezetül ki kell térnünk a nagyszámú villamos autó által a teljes villamosenergia-rendszerre gyakorolt hatásokra is.
Egyrészt – ahogyan az előzőekben is láttuk – a töltés terheli
a hálózatot. Számítások szerint 200 000 villamos autó azonban
(amely szám 2030-ra még mindig az optimista becslésnek a
kétszerese, a pesszimistáénak pedig közel hatszorosa) csak körülbelül 0,5 TWh/év többletvillamosenergia-fogyasztást jelent:
ez a magyar fogyasztás ~1,5%-a, tehát nem jelentős. Rendszerszinten tehát a közeljövőben nem várható a villamos autók elterjedése miatt jelentős forrásigény.
Ugyanakkor a szakirodalom szerint a nagyszámú villamos autók egyidejű töltése esetén (amely szám természetesen az ös�szes villamos autónak csak egy részét – az éppen töltőket – jelenti) lehetőség van a járműveket virtuális erőműbe összefogva
a rendszerirányító számára szabályozási tartalékot biztosítani,
illetve akár a villamosenergia-piacon is részt venni. A kétirányú
teljesítményáramlást a szakirodalom V2G-nek nevezi. Ennek
megvalósításához már intelligens töltésre, fejlett kommunikációs adatkapcsolatra, tulajdonképpen tehát a smart gridként
aposztrofált hálózatra van szükség.
A V2G technológia gyakorlati megvalósíthatóságát mindemellett komoly kételyek övezik, hiszen a visszatáplálás
– csökkenti az akkumulátor töltöttségét, ami hátrányos a felhasználóknak,
– degradálja az akkumulátorokat,
– esetén az autó fedélzeti töltőrendszerét is alkalmassá kell
tenni a kétirányú energiaáramlás támogatására.
Mindemellett nem életszerű, hogy az éppen töltő autók akkumulátorai rendszerszabályozási tartalékot jelentsenek.

4. Összefoglalás
A villamos autók jövőben várható elterjedésének következtében a
megfelelő töltőinfrastruktúra kiépítése szükséges. Megvizsgáltuk,
hogy a telepítésnek milyen szempontjai relevánsak, mi a nemzetközi tapasztalat, illetve hazánkban milyen trendek figyelhetők meg.
A villamos autók töltése hatással van a villamosenergia-hálózatra, cikkünk második felében bemutattuk, hogy a közeljövőben, alacsony penetráció esetén milyen hatásokra kell felkészülni. Az elemzések azt mutatják, hogy az elkövetkező 10-15
évben a jelenlegi trendeket alapul véve nem kell attól tartani,
hogy a meglévő hálózat nem fogja tudni kiszolgálni a megjelenő villamos autók töltési igényeit.
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Feszültségszabályozási
lehetőségek a középfeszültségű
elosztóhálózaton nagymértékű
napelemes energiatermelés
elterjedtsége esetén
1. rész

nemzetközi szakirodalom alapján ismertetjük, hogy milyen
beavatkozási eszközök állnak rendelkezésre, amelyek segítségével az okozott hatás mérsékelhető.

2. Napelemes energiatermelés hatása
a KÖF hálózat feszültségviszonyaira
A napelemes energiatermelés KÖF hálózatra vett hatásait egy
konkrét hálózaton mutatjuk be. A vizsgált hálózat a Perkupa
22 kV-os állomás körüli, nagy kiterjedésű, szabadvezetékes
KÖF hálózat (1. ábra).

A mai, hagyományosnak nevezett elosztóhálózat sugarasan üzemel, s a rá csatlakozó fogyasztók passzívak,
tehát villamos energiát csak vételeznek, de nem táplálnak
vissza. Ennek megfelelően a vezetéken a feszültség a tápponttól folyamatosan csökken a bontáspontig. Ez határozta meg a KÖF/KIF transzformátorok feszültségcsapolását.
Ez a trend már ma is változik, s a közeljövőben megfordulni
látszik, így a ma alkalmazott feszültségszabályozási módszerek felülvizsgálatra, kiegészítésre szorulnak, ha a jövő
elosztóhálózatán is szeretnénk szabványos feszültséget
biztosítani a fogyasztói csatlakozási pontokon. Kétrészes
cikksorozatunkban bemutatjuk, hogy növekvő, középfeszültségre csatlakozó napelemes termelés esetén milyen
hatások várhatóak a KÖF elosztóhálózaton, milyen beavatkozási módszerek léteznek (I. rész), illetve a kiválasztott feszültségszabályozási módszereket szimuláció segítségével
részletesen meg is vizsgáljuk (II. rész).
The traditional distribution grid is operated radially
and has passive consumers that only draw power from
the grid but feed nothing back. This operation is already
under change so the traditional voltage regulation
methods currently used in distribution systems need major modifications if we are to uphold the proper quality
of electricity supply. In our paper we present the possible
impact PV generation will likely have on the MV grid and
the means to lessen these impacts.

1. Bevezetés
A napelemes megújuló energiaforrások terjedésével villamosenergia-minőségi problémák megjelenése, illetve egyre
nagyobb mértékű kiterjedése várható [1], [2], [3]:
– az intermittens termelés miatt a rendszerfrekvencia ingadozása a jelenleginél nagyobb lehet,
– a jelenlegi, sugaras hálózatra épülő védelmi alapelvek változtatásra szorulnak,
– a teljesítményelektronikai eszközök nagyszámú csatlakozása megváltoztatja a hálózat dinamikáját és a stabilitását,
– a hagyományos, sugaras hálózatokon alkalmazott feszültségszabályozási módok sem fognak eredményesen működni.
Éppen ezen hatások miatt már egységes szabályozás van
életben a hálózatra csatlakoztatható termelőegységek vonatkozásában, amelyeket az ENTSO-E Grid Code-ja rögzít [4].
Cikkünkben az előírások ismertetését nem tesszük meg,
ahogy a felsorolt lehetséges hálózati problémák közül is
csak az utolsónak említett hatással (feszültségproblémák)
foglalkozunk részletesen: bemutatjuk, hogy a jelenlegi középfeszültségű hálózaton a nagymértékű napelemes energiatermelés várhatóan milyen hatásokkal fog járni, illetve a
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1. ábra Perkupa kapcsolóállomás 22 kV-os gyűjtősínének
felépítése [5]
A Perkupa kapcsolóállomás megtáplálása két, párhuzamosan üzemelő, 95 mm2 keresztmetszetű 22 kV-os távvezetékről történik. A vezetékek Alberttelep, illetve Felsőnyárád irányából érkeznek, melyeknek a megtáplálása a Kazincbarcika
alállomáson található 132/22/11 kV áttételű, automatikus fokozatszabályozású transzformátoron keresztül valósul meg.
A transzformátor fokozatszabályozása üzemi körülmények
között a Kazincbarcika gyűjtősín értékét 22-22,6 kV feszültségtartományban tartja.
Emellett a Perkupa kapcsolóállomás feszültségének megfelelő tartományban tartásához a kapcsolóállomás gyűjtősínére egy 2,4 MVAr teljesítményű kondenzátortelep is csatlakozik.
2.1. A KÖF hálózat felépítése szimulációs környezetben
Az 1. ábrán szemléltetett, hosszanti sínbontóval rendelkező,
egy gyűjtősínes elrendezést alakítottuk ki szimulációs környezetben is. A gyűjtősínről induló leágazásokat törekedtünk
a valóságban is alkalmazott elrendezés mására kialakítani.
Az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft.-től kapott forrás alapján,
amely tartalmazta a Perkupa állomás KÖF hálózatán található
csomópontok csatlakozását, felépítettük a szimulációs környezetben a KÖF elosztóhálózatot.
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Az egyes vonalak végén 22/0,4 kV-os transzformátorok találhatók, melyekről az adott KIF (0,4 kV-os) áramkörön lévő
fogyasztók számának függvényében kialakított teljesítményekkel aggregált terheléseket létesítettünk. A leágazásokon
ismert volt az egyes vonalak indulóárama, ezek az áramértékek az 1. ábrán is láthatóak. Továbbá ismert volt az egyes
szakaszokon lévő fogyasztók száma, így ezen adatok alapján
kiszámoltuk a hálózatrész összes felvett látszólagos teljesítményét, majd végezetül az egy KIF fogyasztói leágazásra eső
teljesítmény értékét.
Példának véve a Perkupa–Bódvavölgy-vonalat, a leágazás
összes felvett látszólagos teljesítménye:
A szimuláció felépítése során a KIF (0,4 kV-os) csomópontok feszültségértékeinek megfelelő szintre való beállításához
a 22/0,4 kV-os transzformátorok fix megcsapolásait változtattuk. A transzformátorok fokozatállásának beállításánál
számításba vettük a csomópontok távolságát a Perkupa kapcsolóállomástól, illetve az egyes csomópontokon található
aggregált fogyasztói teljesítményeket.
2.2. A szimuláció során alkalmazott fogyasztói profilok
A szimuláció végrehajtásánál a hálózaton található fogyasztók felvett teljesítményeinek változására különböző fogyasztói profilokat használtunk fel. A 2.1. fejezetben kiszámított
arányok mellett időbeliséget is rendeltünk a fogyasztáshoz
áramszolgáltatói profilnaptárból (lásd [6]) vett fogyasztói
profil felhasználásával. Hogy ne minden fogyasztói görbe
lefutása egyezzen meg teljesen, az egyes fogyasztók esetén
minden negyedórás adatponthoz egy Gauss-zajt adtunk hozzá, amely paramétereit a profilnaptár minimális és maximális
értékeit felhasználva határoztunk meg. A felhasznált fogyasztói profilok közül néhányat a 2. ábrán szemléltetünk.

2.3. Napelemes termelés KÖF hálózatra gyakorolt hatásának vizsgálata
A KÖF hálózat felépítését követően a Perkupa–Bódvavölgyhálózatszakasz közepén található szabad csomópontra 500
kVA névleges teljesítményű napelemet helyeztünk el. A szimuláció során a napelem termelésének időszakos változását
a 3. ábra szerint állítottuk be.

3. ábra Napelem termelési karakterisztikája [7]
A karakterisztikát egy valós napelem termelési értékeit
tartalmazó forrás alapján határoztuk meg [7], bár meg kell
jegyezzük, hogy ez a napelem nem Perkupa közelében található. A vizsgált napelem-karakterisztika a július havi átlagos
termelést reprezentálja, melyben a leadott maximális teljesítmény 284,142 kW. A napelem esetében cos φ = 1 teljesítménytényezőt alkalmaztunk.
2.4. Napelemes energiatermelés hatása a KÖF hálózat feszültségére

2. ábra Néhány felhasznált fogyasztói profil
A fogyasztói profilok véletlenszerűen lettek hozzárendelve
a hálózaton található aggregált fogyasztókhoz.
Az alkalmazott fogyasztói profiloknál különböző mértékű
teljesítményfelvétel-növekedés figyelhető meg a délutáni
óráktól egészen az esti csúcsteljesítmény eléréséig. Az esti
csúcsteljesítmény elérését követően jelentős mértékű teljesítményfelvétel-csökkenés tapasztalható a fogyasztói profilokon. Pontos információval nem rendelkeztünk a fogyasztók
teljesítménytényezőjének változásáról, ezért azt cos φ = 0,9nek tételeztük fel, amely értékhez minden fogyasztó esetén
egy 0 várható értékű, 0,025 szórású, normális eloszlású véletlen számot adtunk hozzá.
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4. ábra A 14999-es számú transzformátor 0,4 kV-os oldali csomópontjának a
feszültsége
A vizsgált 14999-es számú 22/0,4 kV-os transzformátor a
Perkupa–Bódvavölgy-hálózatszakasz közepe környékén található.
A 14999-es számú transzformátor 0,4 kV-os oldali csomópontjának a feszültsége a hajnali időszakban 1,035 v.e. érték
körüli értéken található, ilyenkor a fogyasztás kicsi (lásd 2. ábra),
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ugyanakkor a KÖF/KIF transzformátor megcsapolása feszültségnövelő állásban van, így kismértékű túlfeszültség alakul
ki. Jól látható a napelemes energiatermelés csomópontra
gyakorolt feszültségnövelő hatása is. Hajnali 4 óra után, a
napelemes energiatermelés kezdetét követően a csomópont
feszültsége kismértékben folyamatosan emelkedik majdnem
egészen a napelem teljes termelési időtartományában. Ezzel
szemben megfigyelhető továbbá az esti fogyasztási csúcsteljesítmény és a napelemes energiatermelés hiányának együttes hatása is. Ezek együttesen a csomópont nagymértékű
feszültségcsökkenését eredményezik. Jól megfigyelhető a feszültség ingadozása is: mivel a KÖF/KIF transzformátor megcsapolása fix, ez a feszültségváltozás nem uralható a jelenleg
alkalmazott módszerekkel.

3. Feszültségszabályozási lehetőségek
A következőkben számba vesszük a feszültségszabályozásra
alkalmas módszereket. A hálózati feszültség nagyságára az
MSZ EN 50160 szabvány tartalmaz előírást, ennek megfelelően a KIF hálózaton „normál üzemi körülmények között, a
feszültségkimaradásokat figyelmen kívül hagyva, a tápfeszültség 10 perces átlagos effektív értékei 95%-ának, bármely
egyhetes időszakban Uc±10% tartományban kell lennie”. KÖF
hálózaton a szabvány az ún. megegyezéses feszültséget említi. Az MEKH a szabványtól eltérően szigorúbb szabályozást ír
elő, Uc +8%, –7,5%-ot. KÖF hálózaton MVM-irányelvek szerint
normál üzemben a feszültségesés mértéke max. 8% lehet.
[1] megállapításai szerint a KÖF hálózaton okozott feszültségváltozás nagyobb mértékben jelentkezik a KIF hálózaton,
így – mivel a KÖF/KIF transzformátorok megcsapolása fix, tehát terhelés alatt nem lehetséges a feszültséget szabályozni
– a KÖF hálózat feszültségének szabályozása kiterjedt napelemes termelés esetén különösen fontos (lásd 5. ábra).

akkor is, ha azok drágábbak: a feszültségesés és -növekedés
mértéke ebben az esetben kisebb lesz és kedvezően hat a hálózati veszteségre is.
3.1. KÖF feszültségszabályozásra jelenleg
is használt módszerek
A közvetlen feszültségszabályozás feladata a sugarasan üzemeltetett hálózatokon bekövetkező feszültségesés kompenzálása. Erre a célra a terhelés alatt szabályozható NAF/KÖF
transzformátorokat alkalmazzák a leggyakrabban; kevésbé
elterjedt az SVR-nek (Step Voltage Regulator) nevezett elem,
amely lényegében egy, a tápvezeték egy pontjába beiktatott
autotranszformátor; továbbá használhatóak még ilyen célra
az alállomásokban elhelyezett söntkondenzátorok is [1]. Magyarországon az első megoldás az általánosan elterjedt, így
ebben a fejezetben csak ennek a működését tekintjük át.
Fontos megjegyezni, hogy a feszültségszabályozásnak más
aspektusai is vannak, például hatással van a hálózati veszteségre is [11]. A továbbiakban ezzel a kérdéskörrel nem foglalkozunk, s csak a feszültségszabályozásra koncentrálunk.
3.1.1. Terhelés alatt szabályozható NAF/KÖF
transzformátor
A terhelés alatt szabályozható transzformátor áttételi viszonya – ahogy a neve is mutatja – terhelés alatt is változtatható,
használatával lehetőség nyílik a folyamatos feszültségszabályozásra. Működésének blokkvázlatát a 6. ábra mutatja.

6. ábra Szabályozható transzformátor működési vázlata [1]

5. ábra Jellegzetes feszültségváltozások az elosztóhálózaton
megújuló energiatermeléssel és anélkül [8]
A feszültség szabályozásának alapvetően két módja lehetséges [9], [10]:
elosztott (lokális) szabályozás: ez elsősorban a termelőegységeknél való beavatkozást jelenti. Kiépítési költsége kisebb,
nem szükséges sok mérés hozzá.
centralizált: ebben az esetben a hálózat nagyobb részén
szabályozunk, így ismerni kell a hálózat állapotát. Ezt vagy
több mérő telepítésével, vagy állapotbecsléssel lehet meghatározni [9], vagyis a szabályozáshoz kiterjedt mérő infrastruktúrára lesz szükség, amit például smart mérőkkel lehet
megvalósítani.
A szakirodalom [8] ezenkívül megemlíti, hogy a feszültségszabályozás mellett az új elosztóhálózatok tervezésekor
érdemes nagyobb keresztmetszetű kábeleket használni, még
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A szabályozható transzformátorok lassúak, működésük
időkésleltetett, tehát ha a beállított célértéktől való eltérés meghalad egy előre megadott értéket, akkor egy több
másodperces, esetleg perc nagyságrendű holtidővel fogja
a fokozatszabályozó a léptetést végrehajtani. Ez a készülék
igénybevételét természetesen csökkenti, ugyanakkor egy
gyorsnak mondható feszültségváltozás (amelyet például egy
felhőátvonulás is kiválthat napelemes rendszereknél) esetében nem alkalmas feszültségszabályozásra [1], [12].
Az 5. ábra egyébként jól mutatja a szabályozható transzformátor alkalmazásának másik nagy előnyét: a NAF-on tapasztalható
feszültségváltozások nem jutnak át a KÖF feszültségszintre [1].
3.2. KÖF feszültségszabályozásra használható eszközök
napelemes energiatermelés esetén
A terhelés alatt változtatható NAF/KÖF transzformátoron
kívül egyéb feszültségszabályozásra használható berendezések és szabályozási módok is léteznek, a következőkben
ezeket tekintjük át.
3.2.1. Inverter szabályozás
A napelemes megújuló energiatermelő egységek inverteres
csatlakozásúak, így teljesítményelektronikai úton lehetőség
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van a teljesítményük (mind a hatásos, mind a meddő) szabályozására. A következőkben a meddő teljesítmény szabályozásával kapcsolatos lehetséges módokat vizsgáljuk meg. Általában is igaz, hogy valamilyen eső karakterisztikát (droop)
használnak ezen szabályozási módoknál.
3.2.1.1. Szabályozás állandó teljesítménytényezőre
A hatásos és a meddő teljesítmény közötti kapcsolatot tangens szögfüggvénnyel lehet kifejezni, így ez a módszer egy
egyszerű megoldás meddő teljesítmény betáplálására. Hátránya, hogy a meddő teljesítmény betáplálása miatt kialakulhat
olyan állapot, amikor a fogyasztók nagy meddő teljesítményt
vesznek fel, de épp az inverteres betáplálás miatt a feszültség
nem fog számottevően változni [1].

A módszer hátránya, hogy egyenlőtlenül terheli az energiatermelő egységeket, hiszen a leágazás elején lévő termelők
csatlakozási pontján nagyobb lesz a feszültség, mint a távolabbi pontokon, így nagyobb meddőt kell felvenniük (a hatásos teljesítmény rovására) [1]. Ezt a típusú szabályozást pl.
Szlovéniában már implementálták [13]; egy egyszerű, de nem
minden esetben célravezető szabályozási módot jelent.
3.2.1.4. Hatásos teljesítménykorlátozás
A hatásos teljesítmény korlátozása a szabályozási lehetőségek
közül az utolsó lehet, hiszen nem cél a termelés kényszerített
csökkentése. Egy lehetséges megoldás az, ha a teljesítményt
csak egy kritikus feszültséget elérve kezdjük korlátozni, ahogyan azt a 9. ábra is mutatja [1].

3.2.1.2. Hatásos teljesítménytől függő teljesítménytényező
Az előzőekben említett, nagy fogyasztói meddőt eredményező esetre próbál megoldást adni ez a fajta szabályozási mód,
amely során a hálózatba injektált meddő teljesítmény nagysága a hatásos teljesítmény nagyságától függően változik, a
7. ábrán is látható karakterisztika szerint [1].

9. ábra P(U) karakterisztika [1]
A korlátozás akár a termelőegységek hálózatról való lekapcsolásával is elérhető, de ez már tényleg csak egy szükségmegoldás lehet.

7. ábra Példa a hatásos teljesítménytől függő teljesítménytényezőre való szabályozásra [1]
Hátránya, hogy olyan hálózatokban, ahol nincs nagy feszültségemelkedés, a meddő betáplálás feleslegesen nagy
terhelést jelent [1].
3.2.1.3. Feszültségfüggő meddő teljesítményre szabályozás
Ennél a szabályozási módszernél csak akkor történik meddő
betáplálás vagy nyelés, ha a hálózatra megadott feszültséglimiteket túllépjük (lásd 8. ábra), ezáltal a hálózat felesleges terhelése – ami az előző esetekben jelentkezett – elkerülhető [1].

8. ábra Q(U) karakterisztika [1]
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3.2.2. FACTS
A nagyfeszültségű hálózatokon sok országban terjednek a
FACTS eszközök, amelyek szintén teljesítményelektronikai
megoldással képesek feszültségszabályozásra. Ennek során
– a teljesítményáramlás nagyságát befolyásolják,
– vagy soros feszültséget injektálnak, illetve soros impedanciát képeznek,
– vagy ezen két módszert kombinálják [14].
Az elosztóhálózatra is léteznek ilyen, D-FACTS-nek nevezett
eszközök, amelyek közül a továbbiakban az intelligens csomópontnak nevezett megoldással foglalkozunk [1], [10], [14].
3.2.3. Intelligens csomópont
Az intelligens csomópont egy gyűjtőfogalom, tulajdonképpen valamilyen tárolóval ellátott teljesítményelektronikai
eszközt takar, amely segítségével hatásos és meddő teljesítményt tudunk a hálózatba injektálni, illetve el is nyelni. Nem
csupán egyetlen ponton csatlakozhat a hálózatra, hanem
több helyen is, ezáltal segítve a feszültségszabályozást. Az intelligens csomópontot több célra is lehet használni [1]:
– a már említett teljesítményinjektálásra/nyelésre,
– egy sugaras hálózatrész ellátására (ez nem gyakori alkalmazás),
– a szóban forgó hálózatrész villamosenergia-minőségének
javítására,
– opcionálisan energiatárolásra.
Az intelligens csomópont felhasználására egy példát mutat
a 10. ábra. Jól látható, hogy a módszer elsősorban a hagyományos, terhelés alatt szabályozható transzformátor működését hivatott segíteni, ugyanis egy olyan leágazáson, ahol
a fogyasztáshoz képest domináns a napelemes termelés, az
intelligens csomópont elnyeli a megtermelt villamos energia
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10. ábra Példa az intelligens csomópont használatára [1]
egy részét, így a hálózati csatlakozási pont felé nem fog növekedni a feszültség. Hasonlóképpen, a főleg fogyasztókkal rendelkező hálózatrészen az intelligens csomópont betáplálást
végez, így a feszültségesés csökken. Összességében tehát a
feszültségprofil kiegyenlítettebbé válik, s ami lényeges, sem
a feszültségemelkedés, sem a feszültségesés nem lesz akkora
mértékű, hogy szabványtalan feszültség álljon elő [1].
Az intelligens csomópontokról részletesen olvashatunk a
[10]-ben és [14]-ben.
3.2.4. Soros feszültségszabályozás

11. ábra Soros feszültségszabályozó [15], ABB (UL: fázisfeszültség,
UB: booster feszültség a vezeték felől, URB: booster feszültség a
szabályozó oldalán, UR: szabályozott fázisfeszültség)

Tulajdonképpen az intelligens csomópont is egyfajta soros feszültségszabályozásnak fogható fel, ami egy sorosan
beinjektált feszültséggel modellezhető [12]. Az intelligens
csomópontokat például bontási pontokba lehet helyezni, s
alkalmazásukkal az egyes leágazások között átterhelés valósítható meg (a 10. ábra is ezt a koncepciót mutatja). Ez a fajta
szabályozás elsősorban inkább a kis induktív reaktanciával
jellemezhető kábeles hálózatokon lehet hasznos, hiszen ott
a meddőteljesítmény-szabályozással a feszültséget sokkal kisebb mértékben tudjuk befolyásolni, mint szabadvezetékes
hálózatokon [12].
Hasonlóképpen soros feszültségszabályozást valósít meg
az ABB LVR-je [15] (lásd 11. ábra). A feszültségszabályozás lehet lokális, de megfelelő helyre telepítve akár egy nagyobb
hálózatrész feszültségének szabályozása is lehetséges.
Hasonló termékkel a Siemens is rendelkezik (12. ábra).
3.2.5. Villamos autók részvétele a feszültségszabályozásban
A villamos autók nagyszámú elterjedésével akkumulátorkapacitásuk a jövőben – legalábbis elvben – felhasználható lehet feszültségszabályozásra [17]. A térben és időben
elosztottan töltő autók koordinált bevonása a feszültségszabályozásba azonban nehézkes, s számukban a közeljövőben nem várható olyan növekedés, ami alkalmazásukat
érdemessé tenné a KÖF hálózat feszültségszabályozásába
való bevonásra.
3.2.6. Egyéb szabályozási módok
Az előzőekben felsorolt, a gyakorlatban többnyire kipróbált,
bár esetenként csak teszt jelleggel alkalmazott megoldások
mellett számos egyéb módszer is megtalálható a szakirodalomban. A továbbiakban ezek ismertetésétől eltekintünk, bár
megjegyezzük, hogy a koncepciójukat tekintve a már bemutatott módszerektől jelentősen nem térnek el. Részleteket a
[9] és [10] irodalomban lehet találni.

4. Összefoglalás
Cikkünkben áttekintettük, hogy a nagymértékű napelemes
energiatermelés milyen hatással van a középfeszültségű,
szabadvezetékes elosztóhálózat feszültségviszonyaira és a
nemzetközi szakirodalom alapján bemutattuk az okozott
hatások megoldására szolgáló berendezéseket és szabályozási módszereket. Látható, hogy a ma feszültségszabályozásra elterjedten használt NAF/KÖF szabályozható transzformátor a jövőben nem lesz alkalmas kizárólagosan a feszültségszabályozásra – elsősorban a lassú és csak diszkrét
fokozatokban történő működése következtében –, így várhatóan teljesítményelektronikával ellátott, lokális feszültségszabályozást megvalósító berendezésekre lesz szükség,
amelyek a jelenleginél kiterjedtebb mérési infrastruktúrát is
igényelnek az elosztóhálózaton. Cikkünk második részében
szimulációk segítségével az új feszültségszabályozási lehetőségeket fogjuk megvizsgálni egy valós hálózat modelljén,
illetve azt, hogy egy adott KÖF hálózat mekkora napelemes
rendszer teljesítményt tud fogadni a fogyasztók minimális
zavarása nélkül.

5. Köszönetnyilvánítás

12. ábra Soros feszültségszabályozó [16], Siemens
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A szerzők köszönetet mondanak Bálint Zsoltnak, az ELMŰ
Hálózati Kft. munkatársának a hálózati adatok gyűjtésében
nyújtott segítségéért.
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Hírek

2019-re az épületek
kétharmada okos lesz

Napjaink egyik legdivatosabb kifejezése az Internet of Things
(IoT). Az internethez csatlakozó okoseszközök nem csak a közvetlen környezetünkben elérhető „kütyükön” keresztül képesek megkönnyíteni életünket, de az épületek, sőt egész városok szintjén is.
A Schneider Electric kutatása alapján az épületüzemeltetők
63%-a okos analitikai eszközökkel kívánja hatékonyabbá tenni
létesítménye működését, és 88%-uk szerint 2019-re ez a beruházás meg is térül. Az amerikai létesítményvezetők, illetve
üzemeltetésért, karbantartásért és energiafelhasználásért felelős szakemberek bevonásával végzett felmérés résztvevőinek
70%-a szerint az IoT egy éven belül hatással lesz az épületüzemeltetési és karbantartási házirendjeikre.

Tisztább, hatékonyabb, biztonságosabb
Világszerte a szervezetek közel kétharmada (63%) tervezi, hogy
kihasználja az Internet of Things lehetőségeit arra, hogy elemezze ügyfeleinek viselkedését és ezen keresztül jobb szolgáltatásokat nyújtson. Az üzleti döntéshozók egyéb fontos előnyöket is látnak az IoT-eszközök alkalmazásában a Schneider
Electric kutatása szerint, például az erőforrások jobb kihasználását, (20%) a nagyobb biztonságot (18%), valamint a munkavégzési és életviteli szokásaink megváltoztatását (16%). Szintén
fontos tényezőnek számít a megkérdezettek szemében a vásárlók jobb kiszolgálása (12%), a légszennyezés csökkentése (10%)
és a több szabadidő (10%).
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IoT az épületekben
Az IoT nem csupán a közvetlen környezetünkben gondoskodik
nagyobb kényelemről. Ha a lakásban található okoseszközöknél
eggyel nagyobb egységet, például teljes (intelligens) épületeket
vizsgálunk, az itt telepített szenzorok képesek érzékelni olyan
fontos tényezőket, mint a hőmérséklet, páratartalom, jelenlét,
szén-dioxid-szint és a közművek állapota. A fejlett épületautomatizálási és energiafelügyeleti rendszerek ezen információk
alapján optimalizálni tudják a folyamatokat és az energiafogyasztást. Az eső- és szennyvizet kezelő intelligens rendszerek
pedig éves szinten akár 75%-kal csökkentik a létesítményben
az ivóvíz felhasználását. Az ilyen jellegű, intelligens rendszerek
iránt egyre nagyobb az érdeklődés, amit a Schneider Electric
friss kutatása is alátámaszt.
IoT a városokban
Az IoT a lakó- és irodaházakon túl nagyobb egységben, a városok szintjén is komoly lehetőségeket tartogat. Az időjárási körülmények alapos elemzésével pontosabb előrejelzések készíthetők, amelyek segítik a kockázatok csökkentését. A biztonság is
növelhető videokamerás megfigyelőrendszerekkel, valamint
az energiafogyasztás optimalizálásához és a fenntarthatóbb
működés biztosításához is elérhetők intelligens rendszerek. A
smart city szoftverek valós idejű adatokkal és elemzéssel segítik a döntéshozatalt és a folyamatok optimalizálását, legyen szó
tömegközlekedésről, vízfelhasználásról és szennyvízkezelésről
vagy éppen az adatközpontok és egyéb létesítmények optimálisabb üzemeltetéséről.
www.schneider-electric.hu
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Biztonságtechnika
Sajtos Sándor

132 kV-os szabadvezetékek
vagy szabadvezeték-szakaszok
műszaki biztonságának
kockázat alapú értékelése,
különös tekintettel az időjárási
körülmények kedvezőtlen
irányú változására

kV-os és egy 220 kV-os távvezeték oszlopkidőléssel és súlyos
oszlopsérülésekkel járó üzemzavara következett be. A leszakadó 400 kV-os és 220 kV-os sodronyok a vezetékeket alulkeresztező Gödöllő–Kőbánya, Gödöllő–Rákoskeresztúr 132 kVos távvezeték áram- és védővezető sodronyait leszakították,
vagy súlyosan megrongálták. A távvezeték üzemképtelenné
vált, a vezetéken lévő optikai összeköttetés és a Gödöllő irányú HFKV jelátvitel megszűnt.

2009. szeptember 4-én heves széllel és intenzív csapadékkal hidegfront vonult át az országon, melynek következményeként a Tiszalök–Szerencs 132 kV-os távvezeték 5 db
Károlyfalva típusú tartóoszlopa 23 óra 22 perckor az alapozással együtt kidőlt, 1 db oszlop pedig súlyosan megrongálódott. A távvezeték üzemképtelenné vált, Szerencs alállomás
Tiszalök irányából történő 132 kV-os villamosenergia-ellátása
megszűnt, a végleges helyreállításig provizórikus 132 kV-os
távvezeték létesítése vált szükségessé. A vihar a vezeték környezetében is jelentős károkat okozott.
2013. március 15-én 11 óra 48 perckor a térségben tomboló viharos széllökések következtében a Károlyfalva–Kisvárda

132 kV-os távvezeték 2 db oszlopa kidőlt, a vezeték üzemképtelenné vált. Ugyanezen a napon a viharos szél néhány perces
eltéréssel a térségben több 400 kV-os és 220 kV-os távveze-

tékoszlopot is kidöntött, emellett
az elosztóhálózat is súlyos károkat
szenvedett.
2014. december 2-án hajnalban
ónos eső és extrém mértékű jegesedés következtében egy 400
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Az ELMŰ és az ÉMÁSZ főelosztó-hálózatát érintő események mellett sorolhatnánk még az utóbbi 10 év hasonló
okokra visszavezethető, az ország különböző területein bekövetkező, a klímaváltozás hatásait testközelbe hozó eseményeket. A kialakuló szélviharok, széllökések pusztító ereje,
az egy időben lezúduló csapadék drasztikus mennyisége, a
jegesedések mértéke, e jelenségek véletlenszerű eloszlása és
döbbenetes következményei cselekvésre késztették a villamos hálózatok engedélyeseit, üzemeltetőit.
Az időjárási viszonyok változásának iránya és mértéke –
még az eddig esetleg kétkedők számára is – egyértelművé
teszik az új hálózatok méretezési követelményeit szigorító, a
terhelések mértékét és a terheléskombinációk számát növelő, újszerű, a kockázatokat értékelő és kezelő MSZ EN 503411:2013 létesítési szabvány és ennek nemzeti kiegészítését, az
MSZE 50341-2:2014 szabvány bevezetésének időszerűségét.
Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy az új tervezési filozófiát elfogadó, annak egyes elemeit megfelelően értelmező és alkalmazó
mérnöki gondolkodás kialakulása és napi gyakorlatként történő megjelenése hosszabb időt vesz majd igénybe, de a tudatos kockázatkezelés szemléletének elfogadása, a kockázatkezelés hatékony módszereinek kidolgozása és alkalmazása
nem tűr halasztást.
Vegyük számba azokat a körülményeket és tényeket, melyek alapvetően meghatározzák az időjárás-változással és a
villamos művek biztonságával kapcsolatos gondolkodásunk
kereteit.
– A 2013. 11. 01-i időpontot megelőzően tervezett (pontosabban ez előtt az időpont előtt megkezdett tervezésű)
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távvezeték – a korábbi fogalmaknak megfelelő – „üzemelő”
távvezetéknek minősül. A távvezeték tervezésének alapszabványa az MSZ 151 szabványsorozat.
A 2013. 11. 01-i időpontot követően tervezett (pontosabban ez után az időpont után megkezdett tervezésű) távvezeték tervezésének alapszabványa az MSZ EN 50341-1:2013
és az MSZE 50341-2:2014.
Az MSZ 151 szabványsorozathoz képest az MSZ EN 503411:2013 és az MSZE 50341-2:2014 szabványok
– a figyelembe veendő üzemállapotok, kiindulási állapotok
és teherkombinációk lényeges, esetenként elvi eltéréseket
(például a szél- és jégterhelés együttes hatásának figyelembevétele) és ezzel jelentős tehernövekedést okoznak,
– a külső és belső biztonsági távolságok vonatkozásában
különböző mértékű eltéréseket, esetenként azonosságot mutatnak.
Jelenleg nem léteznek olyan, az MSZ 151 szabványsorozat
előírásainak megfelelően tervezett 132 kV-os tartószerkezetek – beleértve a korszerű tervezésűnek tekintett, 250/40
ACSR áramvezetők felvételére alkalmas Szigetvár, Baja,
Oroszlány, Tisza és Szeged típusokat is –, amelyek változtatás nélkül megfelelnének az MSZ EN 50341-1:2013 és MSZE
50341-2:2014 szabványok előírásainak.
Egy, az új műszaki követelményrendszernek megfelelő, az
egyes tervezési térségek által megkövetelt megbízhatósági szintű oszlopcsalád kifejlesztése – beleértve a tervezést,
a próbaszerelést és terhelési próbákat is – hosszabb, több
évet igénybe vevő folyamat, amely az elosztói Engedélyesek összefogásával a közelmúltban megindult. A tervezés
célja a főelosztó-hálózaton leggyakrabban alkalmazott
250/40 ACSR áramvezető és 95/55 ACSR védővezető keresztmetszetek felvételére alkalmas egy- és kétrendszerű
oszlopcsalád kifejlesztése, de a tervezési feladat magában
foglalja az átmeneti jellegű MSZE 50341-2:2014 szabvány
átdolgozását és véglegesítését is. Az oszlopcsaládok véglegesített tervei várhatóan 2018 közepére fognak rendelkezésre állni.
Az ELMŰ és az ÉMÁSZ DSO-k egyes – igen fontos hálózati
szerepet betöltő – távvezetékei fázisonként 500/65 ACSR,
2x250/40 ACSR, 2x185/60 ACSR és 2x300 AASC áramvezetőkkel szereltek. Ezek átépítésére, ill. ilyen keresztmetszetű
vezeték létesítésére az új tervezésű oszlopcsaládok sajnos
nem alkalmasak.
Bizonyos meglévő nyomvonalszakaszok esetében előfordulhat, hogy az oszlopkiosztás és egyéb műszaki jellemzők
névlegestől kedvezőbb irányú eltérése miatt (pl. a névlegesnél kisebb keresztmetszetű sodronyok vagy a névlegesnél kisebb maximális húzófeszültség stb.) az MSZ 151
szerinti oszlopok részben teljesítik az MSZ EN 50341-1:2013
és MSZE 50341-2:2014 szabványok terhelésre vonatkozó
szigorúbb előírásait is.
A meglévő vezetékek MSZ EN 50341-1:2013 és MSZE 503412:2014 szabványok szerinti megfelelősége – elméletileg és
általában – csak a vezeték teljes átépítésével valósítható
meg. Minden egyéb, ennél kisebb mértékű beavatkozással
legfeljebb a kockázatok csökkenthetők.

Mit tehetünk új, zöldmezős szabadvezetékek létesítése
esetén?
Iparági konszenzus alapján a jövőben új, zöldmezős 132 kVos szabadvezeték kizárólag az MSZ EN 50341-1:2013 és az átdolgozott MSZE 50341-2:2014 szabványok előírásainak megfelelően tervezett tartószerkezetekkel létesíthető.
Néhány korábbi, halaszthatatlan projekt esetében meglévő
oszlopszerkezetek kerültek kisebb-nagyobb kompromisszu-
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mokkal áttervezésre, mint például a kétrendszerű Oroszlány
oszlop, melyből 3 db kar elhagyásával alakítottak ki egyrendszerű oszlopot.
Mit tehetünk meglévő távvezetékek átépítése esetén?
Az új oszlopcsaládok terveinek rendelkezésre állásáig, illetve
a nagyobb keresztmetszetű áramvezetők esetén meg kell határozni azokat a módszereket, az ehhez kapcsolódó tervezési
irányelveket, a figyelembe veendő mechanikai terheléseket
és biztonsági távolságokat, amelyek – az új szabványelőírások teljesítése nélkül, vagy azok részleges teljesítésével – jelentősen csökkentik az időjárási hatások kockázatait. Ezt a
feladatot az ELMŰ és az ÉMÁSZ DSO-k stratégiai és üzemviteli
szakterülete 2014 októberében (tehát még a decemberi jegesedést megelőzően) elvégezte.
Mit tehetünk meglévő szabadvezetékek esetén?
Az új szabványok előírásai a 2013. november 1. előtt megkezdett tervezésű hálózatokra nem vonatkoznak. Ugyanakkor az
időjárási anomáliák kezelésének elméletileg legbiztosabb, a
kockázatokat az elméleti minimumra csökkentő módszere
a meglévő vezetékek MSZ EN 50341-1:2013 és MSZE 503412:2014 szabványok szerinti teljes átépítése. Nyilvánvaló, hogy
ez a módszer a teljes hálózat tekintetében a megvalósítással
összefüggő irreális költségek, a kezelhetetlen üzemszünetek
és a környezet jelentős mértékű zavarása miatt gyakorlatilag
kivitelezhetetlen, de különlegesen kritikus vezetékek, vezetékszakaszok vonatkozásában elméletileg alkalmazható. Belátható azonban, hogy a vezetékek döntő többségénél nem a
teljes átépítés az Engedélyesek legfőbb eszköze.
A vezetékek műszaki biztonságát veszélyeztető kockázatok csökkentése és az elháríthatatlan kockázatok kezelése az
Engedélyesek közvetlen pénzügyi-gazdasági érdeke, hiszen
csak az a szolgáltatás „biztos”, ami egyben biztonságos is.
Ugyanakkor a hatékony kockázatkezelés társadalmi és politikai elvárás is, amely elsősorban a villamos hálózat és környezet kölcsönös biztonságára, a szolgáltatás minőségére és
megbízhatóságára vonatkozó elvárásokban nyilvánul meg,
amely a teljes átépítésnél kifinomultabb, proaktív megközelítést követel meg az Engedélyesek részéről.
Ennek egy lehetséges megnyilvánulási formája a kritikus 132
kV-os szabadvezetékek vagy egyes 132 kV-os szabadvezetékek
kritikus szakaszainak kockázat alapú kiválasztása, a kockázatok
elemzése, értékelése, a kockázatokat csökkentő és kezelő beavatkozások ütemezett tervezése és végrehajtása.
A. Kockázat alapú kiválasztás, elemzés, értékelés
A kiválasztás, elemzés és értékelés szempontjai lehetnek
(nem fontossági sorrendben):
– a vezeték hálózatban betöltött szerepe, a kiesésből adódó
főelosztóhálózati kockázatok (többszörös hiba, N-2 elv),
– a távvezeték műszaki paraméterei (kiemelt kockázatot jelentenek a kötegelt és 500/65 ACSR keresztmetszetű vezetékek),
– az eseménnyel érintett személyek száma,
– élet- és balesetveszély kialakulása,
– közvetlen ellátott nagyfogyasztó, esetleg veszélyes üzem,
– keresztezett felszíni közművek, infrastruktúra,
– az okozott közműüzemszünetek következményei, tekintettel a különböző időtartamokra és az események egyidejűségéből adódó kockázatokra,
– egyéb veszélyhelyzet kialakulása (pl. ipari vészhelyzet stb.),
– katasztrófavédelmi és elhárítási szempontok,
– korábban már előforduló extrém időjárási és környezeti körülmények,
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– az okozott környezeti károk,
– az egy időben kiesett fogyasztók száma és a kiesett teljesítmény,
– a más úton el nem látható fogyasztók száma és teljesítményigényük,
– a fogyasztók ideiglenes ellátásának lehetőségei (alállomás
átterhelése, aggregátoros ellátás lehetőségei),
– a 132 kV-os összeköttetés ideiglenes ellátásának lehetőségei (provizóriumok telepíthetősége),
– megközelíthetőség, felvonulási utak és szerelőterek kialakíthatósága,
– az elháríthatóság idő- és költségigénye,
– kiemelt környezet- és természetvédelmi területek
– stb.
A kockázat alapú kiválasztással meghatározhatók az e szempontból vizsgálandó

B. Beavatkozás tervezése
a. Teljes átépítés
– MSZ EN 50341-1:2013 és az átdolgozott MSZE 503412:2014 szabványok szerinti 1. és 2. megbízhatósági
szintek teljesülését célzó kivitelezési tervek és a jogszabályoknak megfelelő engedélyezési tervek készítése, vezetékjog megszerzése. Ez csak abban az esetben lehetséges, ha a megfelelően méretezett oszlopszerkezetek
rendelkezésre állnak és az átépítés pénzügyi és műszaki
feltételei biztosítottak.
– Szabadvezeték földkábelbe helyezése.

I. 132 kV-os szabadvezetékek, teljes hosszukban, mint
egységes objektumok
II. 132 kV-os szabadvezetékek meglévő közművet felülkeresztező szakaszai
Ebben az esetben a kockázatelemzés elsősorban a keresztezett közműre fókuszál, a keresztező szabadvezeték kockázata
indifferens. A beavatkozás elsősorban a keresztező szabadvezeték-szakaszra fog vonatkozni.
Vizsgálatra javasolt keresztezéstípusok:
– autópálya, gyorsforgalmi út, egy és két számjegyű főközlekedési út,
– tömegközlekedéssel és/vagy jelentős gépjárműforgalommal bíró belterületi út,
– kötött pályás tömegközlekedés (vasút, HÉV, villamos),
– jelentős személyforgalmú, frekventált belterületi földrészlet,
– Duna-folyam,
– Tisza-folyó,
– NAF szabadvezeték,
– KÖF szabadvezeték.
III. Meglévő 132 kV-os szabadvezeték-szakaszt felülkeresztező NAF szabadvezeték, amely lehet főelosztó-hálózati (jellemzően saját tulajdonú) 132 kV-os szabadvezeték, és
lehet alaphálózati, 220 kV-os és 400 kV-os szabadvezeték.
Ebben az esetben elsősorban az alulkeresztezett 132 kV-os
szabadvezeték, illetve a keresztezett és keresztező szabadvezetékek együttesen kerülnek kockázatelemzésre. A kockázatcsökkentő beavatkozás akár a keresztező NAF szabadvezeték-szakaszt, akár a keresztezett 132 kV-os szabadvezeték-szakaszt is érintheti, ez elsősorban a komplex hálózati és
műszaki-gazdasági szempontrendszer teljesíthetőségének a
függvénye.
A fentiek szerinti kiválasztás és elemzés végeredményeként:
Az Engedélyes számára számszerűsítetté és egyértelművé válnak az egyes hálózati elemek és kritikus hálózati szakaszok tényleges kockázatai, különös tekintettel az
MSZ EN 50341-1:2013 és az átdolgozott MSZE 50341-2:2014
szabványok szerinti 1. és 2. megbízhatósági szintek teljesülésére.
Meghatározásra kerülnek a tényleges beavatkozást
igénylő hálózati elemek és kritikus hálózati szakaszok a
B/ pont szerinti beavatkozások lehetséges elvi módszerei
rövid leírásával, a becsült költségek számításával és a beavatkozás javasolt időütemezésével.
A kockázatelemzés alapján születhet stratégiai döntés a lehetséges beavatkozás B/ pont szerinti módszereiről:
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b. Kockázatcsökkentés
Az MSZ EN 50341-1:2013 és az átdolgozott MSZE 503412:2014 szabványok szerinti 1. és 2. megbízhatósági szinteket a
műszaki-gazdasági optimum szem előtt tartásával leginkább
megközelítő műszaki megoldások kidolgozása, a kivitelezési
tervek és – szükség szerint – a jogszabályoknak megfelelő
engedélyezési tervek készítése, vezetékjog megszerzése.
Elméletileg lehetséges műszaki megoldások:
– oszlopkiosztás részleges változtatása, MSZ vagy új szabvány szerinti, esetleg nagyobb névleges terhelhetőségű
oszlopok beépítésével: feszítőköz hosszának korlátozása,
hosszú oszlopköz felosztása, tartóoszlopok cseréje vagy
áthelyezése, feszítőoszlop cseréje más szögcsoportú
oszlopra, végfeszítő oszlop beépítése stb.,
– maximális húzófeszültség csökkentése.
c. Üzemviteli intézkedés
Az a/ és b/ szerinti beavatkozások helyett a kockázatkezelés különböző üzemviteli intézkedésekkel történik meg.
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Elméletileg lehetséges műszaki megoldások:
– készenléti rendszer fejlesztése, optimalizálása,
– saját
üzemzavar-elhárítási kapacitás kialakítása,
fejlesztése, a képességek
fenntartása,
– idegen üzemzavar-elhárítási kapacitás biztosítása üzemzavar-elhárítási keretszerződések megkötésével: az idegen kapacitás rendelkezésre állásának és elhárítási képességének folyamatos ellenőrzése,
– előzetes felkészülés provizórikus távvezeték-alakzatok
kialakítására, áramkötések, segédkarok legyártása, letárolása,
– provizórikus oszlopok szükséges számának meghatározása a hálózati engedélyesek igénye szerint,
– provizórikus vezetékek rendelkezésre állási és létesítési
szerződésének megkötése,
– egyéb külső erőforrások rendelkezésre állásának biztosítása: mezőgazdasági erőgépek, vontatók, nagydaruk,
földmunkagépek stb.,
– ÜBT-készletek összetételének, mennyiségének változtatása, összehangolása,
– oszlop- és sodronygyártási
és szállítási keretszerződések megkötése, a rendelkezésre állás és gyártási, szállítási képesség folyamatos
ellenőrzése,
– erőforrás- és anyagkoncentráció a kritikus területeken
(pl. munkagépek, nagy értékű eszközök, csörlők, anyagkészletek, ÜBT-átcsoportosítás),

– egyeztetés erdészetekkel, hatóságokkal, közműkezelőkkel:
folyamatok, eljárások kidolgozása, készenléti rendszerek
működésének egyeztetése, értesítési útvonalak kialakítása, esetleg együttműködési megállapodások megkötése,
– konkrét helyzetekre vonatkozó eljárásrendek kidolgozása, esetleg gyakorlatok szervezése.
d. Kockázat felvállalása
A kockázatokat tudomásul vesszük, és tudatosan felvállaljuk.
C. Beavatkozás kivitelezése

Az elvégzett beavatkozások hatásosságának utókövetése,
a szükséges korrekciók elvégzése. A kialakított folyamatok,
eljárásrendek működési tapasztalatainak gyűjtése, eltérések
feltárása, javító intézkedések kidolgozása és átvezetése.
A leírt módszerek alkalmasak az időjárási körülmények
kihívásainak közvetlen kezelésére, de hatékony kockázatkezelés – különösen a kritikus vezetékszakaszokon – kizárólag
a hálózatfelügyeleti rendszer hatékony működtetésével,
a rekonstrukciók, ciklikus és állapotfüggő karbantartások,
üzemzavar-megelőző beavatkozások és növényzeti munkák
halogatás és kompromisszum nélküli elvégzésével, a vezetékek tervezett műszaki állapotának fenntartásával együtt értelmezhető. Ne feledjük: a leromlott műszaki állapot és az
időjárási hatások kockázatai „összeszorzódnak”!

Összefoglalás
Cikkünkkel és a vándorgyűlési előadásunkkal szerettük volna
felhívni a figyelmet, hogy a nagyfeszültségű hálózatok üzemeltetése a megváltozott időjárási hatások miatt komolyabb odafigyelést igényel. A párizsi klímamegállapodás az évszázad végéig bekövetkező hőmérséklet-emelkedés 1,5 0C-os korlátozását
tűzte ki célul. Az egyre pontosabban működő modellek szerint
a 1,5 0C még tolerálható hatásokkal járna, míg a 2 0C már nagyon súlyos ökológiai, gazdasági, műszaki és társadalmi következményeket vonna maga után. Bár a 132 kV-os főelosztó-hálózatra közvetlenül a fogyasztók kis száma csatlakozik, azonban
a hálózaton bekövetkező zavarok rendkívül nagy fogyasztói
kört érintenek, viszont az (n-1) elv következtében szerencsére
ez ritkán jár fogyasztói kieséssel. Fel kell készülnünk arra, hogy a
meglévő vezetékeink nincsenek méretezve a megváltozott klimatikus hatásokra. Arra nincs sem anyagi, sem fizikai erőforrás,
hogy a távvezetékeinket alkalmassá tegyük az új szabvány előírásainak, és az is kérdés, hogy milyen gyakoriságú hatásokra készüljünk fel. Ezért fontos az állapotfelmérések, karbantartások,
nyiladéktisztítások tervezett elvégzése. Fontos a kritikus szakaszok kockázat alapú felmérése és erre egy kockázatcsökkentő

beavatkozási folyamat elindítása. Folytatni kell a Hálózati engedélyesek közös gondolkodását, egymás kölcsönös kisegítését,
a közös provizorhálózat-kialakítás lehetőségének vizsgálatát.

Sajtos Sándor
üzemvezető
Távvezeték osztály
ELMŰ Hálózati Kft.
sandor.sajtos@elmu.hu
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Erdei Gábor

Digitális alállomás
Az IT- és telekommunikációs szektorban a digitalizáció
nyomán, hála az egyre kisebb eszközöknek és az integrált rendszereknek, egyre alacsonyabb bekerülési költség mellett egyre hatékonyabb rendszereket képesek
létrehozni és üzemeltetni a szolgáltatók. Ezek az előnyök
pedig a villamos energiaátvitel területén is kezdenek betörni a mindennapokba.
In the IT and telecommunication industry due to digitalization more efficient systems are built and operated for less
cost thanks to availability of smaller devices and integrated
systems. These advantages are penetrating into the everyday life of energy transmission.

Történelmi áttekintés
Sokan bizonyára még emlékeznek, hogy kezdetben a NAF/
NAF és NAF/KÖF alállomások esetén minden védelmi és irányítástechnikai készülék rézvezetékkel volt összekötve a mezőben található készülékekkel. Tervezés szempontjából nagy
falat, hogy az összes vezetékes kapcsolat pontosan, precízen
legyen megtervezve, illetve a helyszíni kábelezés és hibakeresés is igazi kihívás elé állította a kollégákat. Az is igaz, hogy
ezekben az időkben a kollégák akár lámpával, akár valamilyen
feszültségmérő eszközzel is tudtak hibát keresni. Erre az érára
már igaz, hogy a védelmi és irányítástechnikai készülékekben
a 90-es években már jelent meg valamilyen, többnyire soros
kapcsolatra épülő kommunikáció, az adott gyártó sajátjaként
aposztrofált (pl. ABB SPA) protokollal.
Egyre nagyobb igény mutatkozott a gyártófüggetlen
alállomási kommunikációs protokoll kidolgozására és haszná-
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latára. Ezelőtt 10 évvel mutatták be és kezdték el használni az
IEC 61850 kommunikációs protokollt, amelyben Magyarországon az ABB élenjárt az első, már az új protokollon kommunikáló NAF/KÖF alállomások üzembe helyezésével. Az IEC61850
már korszerű Ethernet alapú kommunikáció, mely az alállomási
szükségletek figyelembevételével alakult ki. A védelmi és irányítástechnikai eszközök viszont továbbra is rézvezetékes
kapcsolattal kapcsolódnak a terepi eszközök, mint amilyenek
a megszakítók, szakaszolók, mérőváltók. A mostani gyakorlatnak megfelelően egy korszerű alállomás üzembe helyezését
már most laptoppal és nyomtatóval végzik el a kollégák, ami a
korábbi rendszerekhez képest gyorsabban megvalósítható.
A közeli jövő pedig már a digitális alállomásról szól, ahol
megmarad az IEC61850 kommunikáció a védelem és irányítástechnika nyelvének, ún. Station busként, a védelmi és irányítástechnikai eszközök pedig az IEC61850-9-2, ún. Process
buson keresztül, egy szintén Ethernet alapú kommunikációs
protokollon keresztül csatlakoznak a terepi eszközökhöz. A
védelmi és irányítástechnikai üzembe helyezés akár már csak

laptoppal is történhet, hiszen a mért értékek szimulálásával
gyorsan végig lehet tesztelni a logikai működést, illetve a kioldások helyességét.

Milyen előnyökkel jár a Process bus
használata?
A Process bus használata több előnyt jelenthet:
− optikai kábelek váltják ki a rézkábeleket, amely kevesebb
kábelezéssel jár
− primer készülékek, Process bus csatlakozással
− alacsonyabb követelmények a mérőváltókkal szemben
− egyszerűbb szekunder szekrények, teljesen leválasztva a
primer készülékekről
− szenzorok használata
− csökkenő karbantartási igény a folyamatos, átfogó felügyeletnek köszönhetően
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a két ágán elindulnak. A készülék, amely az információt
kapja, figyeli, hogy mind a két üzenet megérkezett-e. Az
elsőt végrehajtja, a másodikat eldobja. Ha csak egy üzenet
érkezik, abból lehet tudni, hogy a gyűrű melyik ágán van
hiba.
	Előnye: olcsó kiépítés, valódi redundáns topológia.
	Hátránya: csak egyszeres hiba esetén redundáns, feleződő
átviteli sebesség, kibővített Ethernet-frame-et igényel.
− PRP topológia: szintén az ABB által fejlesztett, de IEC szabványként szabadon felhasználhatóvá tett redundáns csillag
topológia. Minden készülék két kábellel kapcsolódik egyegy switchhez. Ezáltal két párhuzamos hálózat jön létre. Az
egyes kommunikációs üzenetek mind a két ágon elindulnak. A készülék, amely az információt kapja, figyeli, hogy
mind a két üzenet megérkezett-e. Az elsőt végrehajtja, a
másodikat eldobja. Ha csak egy üzenet érkezik, abból lehet
tudni, hogy melyik csillag melyik kábelén van hiba.
	Előnye: a legredundánsabb rendszer, teljes átviteli kapacitás, maximális megbízhatóság.
Hátránya: a leganyagigényesebb, emiatt drága megoldás.

Az „Állomás busz”
Az Állomás busz szolgálja ki az egyes mezőkben lévő védelmi
és irányítástechnikai készülékek horizontális kommunikációját. A működését az IEC61850 szabvány írja le. Többféle topológia is használható az adatátvitel biztosabbá tételére.
Alkalmazott topológiák:
− RSTP topológia: Magyarországon, NAF/KÖF alállomá
sokban gyakran alkalmazott ún. öngyógyító gyűrűs topológia. A készülékek gyűrűbe rendezve találhatóak. A gyűrű
egy ponton mesterségesen nyitva üzemel. Bármilyen kommunikációs hiba esetén a szoftveresen nyitva tartott rész
záródik, és az összes készülék immár az új vonalon keresztül válik elérhetővé.
	Előnye: olcsó kiépítés, automatikus helyreállítás.
	Hátránya: nem valódi redundancia, a helyreállítási idő kb.
100 ms. A helyreállításig adatcsomagvesztés léphet fel.
Amennyiben a készülékek között GOOSE üzeneteket is
használnak, akár ún. GOOSE storming is előfordulhat, amikor a helyreállítási idő alatt a parancsok feltorlódnak a kommunikációs hálózaton, és a helyreállításkor véletlenszerűen
rázúdulnak a készülékekre.
− Csillag topológia: Magyarországon, NAF/KÖF alállomásokban szintén használt topológia. Minden készülék egy
központi switchhez csatlakozik, és ezen keresztül éri el a
többi készüléket.
	Előnye: egyszerű felépítés, amennyiben hiba keletkezik a
hálózatban, csak a hibával érintett készülék szakad le.
	Hátránya: nagyobb kábeligény, nem redundáns topológia.
− HSR topológia: az ABB által fejlesztett, de IEC szabványként szabadon felhasználhatóvá tett redundáns gyűrűs topológia. Az egyes kommunikációs üzenetek a gyűrű mind
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Process bus:
A Process bus felel a terepi eszközök, hagyományos áram- és
feszültségváltók, illetve áram- és feszültségszenzorok (ún.
nem hagyományos mérőváltók) adatainak digitalizált formában történő átvitelére. A Process bus működését az IEC618509-2 szabványban rögzítették.
A Process bus esetén nem elegendő a Station bus 1 ms
felbontású időszinkronja, hiszen 50 Hz-es frekvencia esetén
az 1 ms túl nagy bizonytalanságot okozna. Differenciál elvű
védelem esetén előfordulhatna téves indulás a látszólag kialakult különbözeti áram miatt. A Process bus ezért precíziós időszinkront kapott, amely mikroszekundum felbontású
időszinkron. Ez a gyakorlatban az IEEE1588/ PTP időszinkron
alkalmazását jelenti.
A Process bus abban is különbözik a Station bustól, hogy a
jelzések és mért értékek átvitele esetén broadcast elv szerint
működik. Ez azt jelenti, hogy az egyes készülékek, amelyeknek szükségük van a jelfolyamra, „feliratkozhatnak” a csatornára. Például tételezzük fel, hogy egy 120 kV-os H állomás
centralizált gyűjtősín védelmét kívánjuk megvalósítani. Ez
esetben a négy leágazás áramának jeleit nem kell közvetlenül, hagyományos réz alapú vezetékkel bekötni a védelembe, hanem feliratkozik a Process bus szükséges áramjeleire, és
már működik is a centralizált gyűjtősínvédelem.
Merging Unit
A Process bus megismeréséhez szükséges bevezetnünk a
Merging Unit fogalmát. Ez a készülék felel a hagyományos
mérőváltók, illetve a szenzorok analóg jelének digitalizálásáért. A MU látja el a mikroszekundum felbontású precíziós
időbélyeggel az adatfolyamot. Jellemzően a MU a terepi készülék hajtás/kötő szekrényében kerül elhelyezésre.
Hagyományos NAF mérőváltó esetén – mivel a szekunder
jelet nem kell a terepről bevinni az épületben elhelyezett
védelembe, hanem csak a mérőváltóktól néhány méterre elhelyezett kötő szekrényig – a mérőváltó jóval kisebb
terhelhetőségű is lehet.
A motor hajtású PASS típusú NAF kapcsolóberendezés hajtásszekrényében van elhelyezve a helyi vezérlő elektronika,
amely már korszerűen Process buson keresztül, optikai kábelen keresztül tud csatlakozni a védelmi irányítástechnikai
eszközökhöz. A védelem kioldó parancsot küld az optikai
hálózaton keresztül a terepi vezérlő szekrényben lévő vezérlő
elektronikának. Az elektronika pedig szintén az optikai hálózaton keresztül küldi vissza az állásjelzést.
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dásokat meg lehessen akadályozni, fontos figyelmet fordítani
a kiberbiztonságra és a megelőzésre. A mai modern védelmi
irányítástechnikai készülékekbe az ABB alapból beépíti az
összes szükséges komponenst, amely segítségével megakadályozható az illetéktelen hozzáférés, de az már a felhasználó
felelőssége, hogy él-e ezekkel a beépített lehetőségekkel.
Az ábrán látható, hogy a digitális alállomásra egy többszintű
védelmi protokollt kell felállítani a megfelelő védelemhez. Ehhez megoldást jelenthet a személyszintű felhasználókezelés
vagy a nem használt portok lezárása a védelmi eszközökben,
de a gateway-ek esetén szükséges lehet bekapcsolni a tűzfalat, vagy akár a VPN titkosítás alkalmazása is. A feltüntetett hat
zónára osztott rendszer lehet az alapja a hatékony alállomási
kibervédelemnek.

Hová vezet a digitalizáció?
Középfeszültségen eltérő logika szerint lett kialakítva a Process
bus. A NAF alállomásoktól eltérően a MU szerepét a védelmi
irányítástechnikai eszköz (pl. REF615) veszi át. Ebben az esetben a védelem végzi az analóg digitális átalakítást, és látja el az
adatfolyamot mikroszekundum alapú időbélyeggel. A Process
bus ugyanazt a kommunikációs hálózatot használja, mint a
Station bus. Ez a megoldás költséghatékonyabb, mint a NAF/
NAF és NAF/KÖF alállomásoknál alkalmazott megoldás.

Cyber security
Nem mehetünk el szó nélkül az egyik legfontosabb téma
mellett. Mint bizonyára az iparágban dolgozók körében jól ismert, 2016-ban Ukrajnában egy, az átviteli hálózatot súlyosan
érintő, nagy területű áramkimaradást okozó kibertámadás
történt. Az ott alkalmazott kártevők képesek voltak bizalmas
információk (pl. jogosultságok, jelszavak, távoli hozzáférés)
átadására a hekkerek felé, akik ezek birtokában képessé váltak a kapcsolókészülékek működtetésére.
Látható, hogy a modern Digitális alállomás többféle kommunikációs hálózatot is használ, amely mind egy-egy lehetőség a hekkereknek a betörésre. Hogy az ehhez hasonló táma-
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Joggal merül fel a kérdés, hogy hová is vezet a digitalizáció
az alállomásokban. Az egyik irány az alállomások méretének
csökkentése, amely a digitális alállomások esetén akár 70% is
lehet a hagyományos alállomások méretéhez képest. A másik
irány pedig, hogy a digitalizáció segítségével tovább tudunk
lépni az ún. Enterprise szoftverek (pl. Asset Health Center) irányába. Ezek a szoftverek, a folyamatos monitoring alapján, a
karbantartások figyelembevételével, illetve a bejárásokon tapasztaltak alapján egyszerűsítik és csökkentik az üzemeltetési
és karbantartási költségeket, az eddigi idő alapú karbantartás
helyett a valós állapot alapú karbantartás bevezetésével.
A kihívások közül ugyanakkor nem hagyhatjuk szó nélkül,
hogy a digitalizáció minél hatékonyabb kihasználásának kulcsa a kollégák folyamatos képzése.

Erdei Gábor
ABB Kft.
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Önvezető autót
fejlesztenének a mérnökök
A magyar mérnökök munkaerő-piaci helyzetét vizsgálták, és
kiderült, hogy rendkívül ambíciózusak és szakmailag elkötelezettek, többségük ugyanis az alapján választ munkahelyet,
hogy hol tudják számára a nagyobb szakmai kihívásokat és az
izgalmasabb feladatokat ajánlani.
Külföldre is sokan mennének, de csak határozott időre, a
legnépszerűbb célország pedig Németország. Ami a munkaerőpiacot illeti, a szakmában tapasztalható innovációs folyamatoknak köszönhetően egyre erősebb pozícióban vannak a
villamos- és IT-mérnökök, akikért a legjobb cégek versenyeznek. A felsőoktatásban azonban még van hová fejlődni, a képzés ugyanis nem elég gyakorlatorientált, amit az oktatók felkészültsége és tudása ellensúlyoz. A Jobsgarden HR-toborzó
és tanácsadó cég legújabb kutatásának középpontjában a
hazai mérnökök munkaerő-piaci igényei és kilátásai állnak.
A képzés minőségével kapcsolatban kettős eredmények
jöttek ki a kutatásból. Az egyetemek legfőbb erősségének a
válaszadók közel fele az oktatók felkészültségét tartja, negatívumként viszont a megkérdezettek háromnegyede jelölte
meg azt, hogy a képzés nem elég gyakorlatorientált. Paulovics
Éva, a Jobsgarden ügyvezető igazgatója szerint ugyanakkor ezt ellensúlyozza, hogy az igazán elhivatott hallgatók a
rendkívül felkészült oktatóknak, valamint az egyetemek és
a különböző vállalatok együttműködéseinek köszönhetően
megtalálják a jelentős szakmai tapasztalatot kínáló lehetőségeket. A helyzet és a megítélés ellentmondásosságát az
általános vélemények arányai is jól jelzik: a megkérdezettek
53 százaléka úgy gondolja, hogy a magyar mérnökképzés
szintje csak közepes, 35 százalék ítélte jónak az oktatás minőségét, a további 12 százalék
szerint viszont rossz a színvonal a felsőoktatásban.

mérnök most a jelenkor nagy technológiai lehetőségeit, és
a jövőt meghatározó fejlesztéseket keresi. Kis túlzással élve
mindenki elektromos autót szeretne fejleszteni, vagy ha
erre nincs is lehetősége, mindenképpen olyan projektekben
szeretne részt venni, ami már a jövőről, annak technológiai
megoldásairól szól. És erre persze meg is van az esélye, a
szakmát ugyanis egyre inkább áthatja a digitalizáció és az
intelligens rendszerek térhódítása, a mérnöki fejlesztések
pedig egyre inkább elektronikai, illetve digitális irányba tolódnak, aminek következtében felértékelődnek a villamosés IT-mérnökök.
Ezzel is összefügg, hogy tapasztalataik szerint az álláskeresők inkább a nagyvállalatokat részesítik előnyben, mert a
kisebb cégekben egy idő után korlátozottak a lehetőségek,
egy nagy multitól viszont többet kapnak a karrierépítés
szempontjából. A mérnökök körében a válaszadók közel háromnegyede tartja a nagyvállalatokat vonzóbb munkahelynek, mint a kisebb cégeket.
A kutatás során kíváncsiak voltak arra is, hogy mérnökeink
mennyi időt töltöttek külföldön eddigi karrierjük során, és
hogy miért tértek haza. Elmondásuk szerint a külföldi kihívásokat sokan keresik, azonban sokkal inkább csak projektjelleggel, rövid távra. A megkérdezettek 40 százalékának volt
már lehetősége külföldön dolgozni, közülük a nagy többség,
91 százalék 5 évnél kevesebb időt töltött kint. A hazatérés
okaiként leggyakrabban a magánéleti tényezőket jelölték
meg. A legvonzóbb célország a válaszadók több mint negyede szerint Németország, ezt követi az USA 13 százalékkal,
majd 10 százalék alatti aránnyal Ausztria, Svájc, Hollandia, és
Nagy-Britannia. A többség egy-egy határozott idejű megbízásban gondolkodik, és annak végeztével hazatér.
www.jobsgarden.hu

Az elhelyezkedési lehetőségekkel viszont nincs probléma, a kutatásban részt vevők
85 százaléka három hónapnál
kevesebb idő alatt talált magának állást. És egyre inkább
arról van szó, hogy mérnökeink könnyen válogathatnak a
piaci szereplők és ajánlataik
közül. Munkakeresés vagy
munkahelyváltás alkalmával
pedig egyáltalán nem az anyagiak a legfontosabbak.
Szakemberek szerint azt is
érdemes kiemelni, hogy a mérnök szakma jelenleg jelentős
innovációs folyamaton megy
keresztül. Az állásinterjúk és a
munkakeresők elhelyezésének
tapasztalatai alapján a cégnél
úgy látják, hogy a legtöbb
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FutureFlow projekt:
az innovatív határkeresztező
kiegyenlítő szabályozás
2016 januárjában négyéves nemzetközi kutatási és innovációs projekt indult a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. (MAVIR) részvételével. A FutureFlow
elnevezésű projekt az Európai Bizottság „Horizon 2020” keretprogramjának támogatásával nyolc európai ország tizenkettő konzorciumi tagja által került létrehozásra, amely négy
olyan közép- és dél-európai ország rendszerirányítójának
(APG – Ausztria, ELES – Szlovénia, MAVIR – Magyarország,
Transelectrica – Románia) szabályozási területét kapcsolja
össze, amelyeknek napjainkban egyre több kihívással kell
szembenézniük a villamosenergia-rendszer biztonságának
fenntartása érdekében.
Az elmúlt években a megújuló energiaforrásokat felhasználó termelők növekvő részaránya jelentős mértékben csökkentette annak lehetőségét, hogy a hagyományos, fosszilis
tüzelőanyag-bázisú erőművek biztosítsák a kiegyenlítő

gionális határkeresztező műszaki-gazdasági együttműködési
módszer kidolgozása a cél, amely úgy kerül kialakításra, hogy
– a korlátozott rugalmassággal rendelkező rendszerirányítói
környezetben – biztosítsa a fogyasztók, valamint az elosztóhálózatra csatlakozó termelők – köztük a megújuló energiaforrást felhasználó termelők – részvételét a rendszerszintű
szolgáltatások nyújtásában. Ezt követően egy olyan regionális kiegyenlítő szabályozást és teher-újraelosztást támogató
platform prototípusának kifejlesztése és kísérleti tesztelése a
feladat, amely támogatja a regionális együttműködési módszernek megfelelő modell(eke)t, valamint lehetővé teszi a
különböző forrásokból biztosított szabályozási képességek
elérését nemzetközi, regionális piac keretei között.
A kutatások és innovációs tevékenységek mellett a projekt
tagjai közül a tényleges villamosenergia-piaci szereplők ös�szesen 30 és 45 MW közötti rugalmasan igénybe vehető szabályozási teljesítőképesség összegyűjtésén dolgoznak a négy
szabályozási területen. Ennek alkalmazását többek között az
segíti elő, hogy a projekt egy másik fázisaként a fogyasztóktól
és elosztott termelőktől (különösen megújuló energiaforrást
felhasználó termelőktől) származó egyes szabályozási képességeket egyesítő innovatív platform prototípusa kerül elkészítésre.

szabályozást, valamint teher-újraelosztás révén a szűk keresztmetszetek feloldását. Ebben nyújthat támogatást és segítséget egy erőteljesebb és regionális szintű megközelítés. A
projekt kutatási és innovációs tevékenységeket javasol többek
között annak érdekében, hogy vonzó üzleti környezetben a fogyasztók és az elosztott termelők – a hagyományos egységek
mellett – részt vegyenek a rendszerszintű kiegyenlítő szabályozási és teher-újraelosztási szolgáltatások nyújtásában.
A MAVIR a többi konzorciumi partnerrel együtt vizsgálja a
két szolgáltatásra vonatkozó igénybevételi eljárás olyan megvalósítását, amely egy egyedülálló regionális együttműködés
keretében megoldást adhat. A projekt első fázisában egy re-

Ezt követően az átviteli rendszerirányítók által alkalmazható regionális kiegyenlítő szabályozást és teher-újraelosztást
támogató platform, valamint a piaci szereplők által alkalmazható szabályozási képességeket egyesítő platformok kapcsolódási pontjainak kísérleti tesztelése kerül megvalósításra
több ambiciózus esettanulmány alapján a valós villamosenergia-piaci szereplők (köztük elsősorban a fogyasztók és
elosztott termelők) bevonásával.
Mindezek eredményei végül egy utólagos hatástanulmányban kerülnek bemutatásra, amely ajánlásokat fogalmaz
meg a legígéretesebb esetek kiterjesztésére és további megvalósítására máshol is.

Elektrotechnika 2 0 1 7 / 9

32

Innováció

Másfél évvel a kezdés után a FutureFlow projekt az ütemtervnek megfelelően halad előre és a megfogalmazott célkitűzések egyharmada már meg is valósult. A projektben
továbbra is egy olyan villamosenergia-rendszer működését
támogató eljárás megvalósítása a cél, amelyben a legmodernebb eszközökkel felszerelt fogyasztó már nem puszta
felhasználó, hanem a rendszerbiztonság fenntartásának aktív szereplője, azaz az összes szabályozási terület és átviteli
rendszerirányító számára az egyik legnagyobb kihívást jelentő feladatba, a kiegyenlítő szabályozásba is be tud kapcsolódni.
A projekt keretében elvégzett előzetes elemzések egyértelműen a megújuló energiaforrást felhasználó termelők
alacsony szintjét mutatják a kiegyenlítő szabályozási piacokon, ami ezeknek a forrásoknak a bizonytalan jellegével, valamint a kiegyenlítő szabályozási szolgáltatások meglehetősen
komplex műszaki feltételeivel magyarázható. Ugyanakkor
elméleti és esettanulmányok alapján az ipari, a harmadlagos
és a háztartási szektorban az eszközök és folyamatok széles
skálája rendelkezik a keresletoldali válaszintézkedés és az elosztott termelés rugalmas szabályozási képességével („flexibilitás”). Ausztriában, Magyarországon, Romániában és Szlovéniában összesen 318 MW keresletoldali válaszból és elosztott termelésből származó rugalmas szabályozási képesség
került azonosításra. A keresletoldali válaszintézkedés és az
elosztott termelés kiegyenlítő szabályozási piacokba történő

hatékonyabb bevonása és ezen piacok működésének elősegítése érdekében kerül létrehozásra az átviteli rendszerirányítók által alkalmazható regionális kiegyenlítő szabályozást és
teher-újraelosztást támogató platform, valamint a piaci szereplők által alkalmazható szabályozási képességeket egyesítő
platform.
Az elosztott termelés és a keresletoldali válaszintézkedés lehetőségeit összesítő platform prototípusa, valamint
a megújuló termelés és a fogyasztás előrejelzését szolgáló
technikák segítségével a rugalmas szabályozási képességgel
rendelkező szereplők számára lehetőség nyílik a kiegyenlítő
szabályozási termékek szolgáltatására. Az aggregált módon
rugalmas szolgáltatást nyújtó innovatív szabályozási központok teszik lehetővé ezeknek a forrásoknak az összesítését
azzal a céllal, hogy az átviteli rendszerirányító által igényelt
szolgáltatásokat nyújtsák.
A regionális kiegyenlítő szabályozást és teher-újraelosztást
támogató platform prototípusának legfőbb eleme a közös
aktiválási funkció (Common Activation Function, CAF). A
CAF egy felhőalapú megoldásként valósul meg a regionális
kiegyenlítő szabályozási és teher-újraelosztási platform prototípusában, amely az elosztott termelés és a keresletoldali
válaszintézkedés lehetőségeit összesítő platformokat az illetékes átviteli rendszerirányítókon keresztül összekapcsolva a
rugalmas szabályozási képesség határkeresztező, régiós szintű integrációját teszi lehetővé.

Hírek

A világ legzöldebb autója
A hollandiai Eindhoven Műszaki Egyetem diákjai építettek egy autót, ami szinte csak természetes úton lebomló
elemekből épült.
A Lina fantázianevű autó főleg cukorrépagyantából és
lenből készült. A négyszemélyes autó össztömege kevesebb
mint 320 kilogramm, a csúcssebessége 80 kilométer óránként. Az energiát újratölthető akkumulátorból nyeri, és egy
töltéssel csaknem 100 kilométert tesz meg.
A Lina belső terére inkább a funkcionalitás, mint a fényűzés
jellemző, de van néhány luxuscikk is, mint az ajtónyitáshoz
használt NFC technológia, illetve a szélvédőre vetített információs panel.
Mivel vannak működő lámpái és indexei, a Lina akár közúton
is használható lenne. Ehhez viszont biztonsági tesztekre van
szükség. A fémből készült autókkal szemben a biológiailag
lebomló konstrukcióknak van egy nagy hátrányuk: sokkal rosszabbul tűrik a karambolokat. A cukorrépagyanta és a len megmunkálása viszont csak a 20 százalékát teszi ki annak az energiának, ami egy fémből készült autó gyártásához kéne. Az autó
alacsony össztömege további energiamegtakarítást jelent.
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Ha az autó kiszolgálta az idejét, a komponensek nagy része
természetes úton elbomlik. Az akkumulátorok és a kerekek
persze nem ilyenek, ahogy az autó más, fémből készült alkotóelemei sem. A hasonló modellek, mint a biológiailag lebomló Phoenix Roadster, általában csak néhány évig húzzák, de ha
a tulajdonos ki akarja hozni a maximumot az autójából és a
környezetvédelemből, kicserélheti a régi borítást egy újra.
A teljesen lebomló autók talán nem lesznek a közeljövő
legnépszerűbb járművei, de az eindhoveni diákok kísérlete rá a legjobb példa, hogy egyes alkatrészeket igenis lehet
könnyű és környezetbarát anyagokból gyártani. Ugyanez a
helyzet a kerekekkel is. A Michelin már gyártott biológiailag
lebomló kerekeket, amiket 3D-nyomtatóval is lehet gyártani.
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Új generáció
Földesi Gergely

LED-es vasúti jelzőkészülékek
üzemkészségének ellenőrzése
BSc I. helyezett

A helyhez kötött vasúti jelzők kialakulása a vasút térnyerésének kezdetére tehető. Ezek a jelzők kezdetben úgynevezett
alakjelzők voltak, vagyis jelzést adó szerkezetük egy mechanikus szerkezet (például kar) volt. A villamosenergia-ellátás
fejlődésével fokozatosan jelentek meg az úgynevezett fényjelzők, melyek fényforrása a kezdetekben izzó volt. [1] 1993ban – a világon elsőként – mutatta be és helyezte üzembe a
magyar Percept Kft. saját fejlesztésű LED-es optikai egységét.
A sikeres próbákat követően végül a Közlekedési Főfelügyelet 1995-ben engedélyezte az LSzR optikai egységcsalád üzemeltetését sorompó berendezésekben. [2] A LED-es optikai
egységek vasúti biztosítóberendezésekben történő üzemeltetését illetően az utóbbi több mint 20 évben rengeteg
probléma merült fel. Ezek közül a legnagyobb problémát
fényemittáló képességüknek ellenőrzése jelenti, melyre
mind ez idáig nem született megoldás. Szakdolgozatom feladata és célja erre a problémára egy olyan elv kidolgozása
volt, mellyel a vasúti LED-es optikai egységek fényemittáló
képességének ellenőrzése a jelenleginél nagyobb biztonsággal megoldható lenne.

A LED-ES OPTIKAI EGYSÉGEK ELLENŐRZÉSÉNEK
PROBLEMATIKÁJA
Európa legtöbb országában – köztük Magyarországon is –
a vasúti jelzőkön megjelenő nyugodt és villogó fények, illetve
azok kombinációi hordozzák a jelzők mellett alkalmazható
sebességre – valamint az esetek túlnyomó többségében – a
következő jelzőn várhatóan alkalmazandó sebességre vonatkozó információkat. Ebből következően elengedhetetlen,
hogy azok fényemittáló képességéről folyamatosan, nagy
pontossággal meg tudjunk győződni a balesetek elkerülése
érdekében.
A vasúti jelzőket a vasúti biztosítóberendezések működtetik.
A fényforrások, világítótestek tápellátását és ellenőrzését
az úgynevezett fényáramkör biztosítja. A jelenlegi módszer
– mely az izzókra lett kifejlesztve – a fényforrás/világítótest
áramfelvétele alapján határozza meg annak fényemittáló képességét.
A LED (Light Emitting Diode) – mint elnevezéséből is látszik
– alapvetően egy dióda. A benne lejátszódó fizikai folyamat,
mely során látható sugárzás keletkezik, pozitív előfeszítés hatására megy végbe.
Nyitófeszültsége a tiltott sáv szélességétől függően változik, általában 3-4 V körüli érték. Alapja a p-n átmenet,
benne az optikai sugárzás közvetlenül az elektromos energiából keletkezik. Ezt a folyamatot a szakirodalom hidegsugárzásnak vagy más néven lumineszcenciának nevezi.
„A LED-ben fotonkibocsátás akkor lehetséges, amikor a vezetési sávból az elektron a vegyértéksávban visszamaradt
lyukkal találkozik. Ezt a találkozást rekombinációnak nevezzük, energiafelszabadulással jár, amely szerencsés esetben
fotonemissziót eredményez.” [3]
Az ekkor létrejövő sugárzás frekvenciája jól közelíthető a
tiltott sáv szélességével. A LED-ek fizikai működése az izzók
fizikai működésétől jelentősen eltér: Az ő esetükben rákapcsolt feszültség hatására az izzószálon áram folyik át, ami az
izzószálat 2000-3300 K közötti hőmérsékletre melegíti fel. Ek-
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kor az izzó elektromágneses sugárzást bocsát ki, kis részben a
látható fény tartományában, nagyobb részben pedig az infravörös tartományban (hőmérsékleti sugárzó). [4]
Az ellenőrzés alapját az izzós áramkörök esetében általában egy ,az izzóval sorosan kapcsolt jelfogó (relé) biztosítja.
Amennyiben az izzószál nem szakadt, akkor rajta a rákapcsolt
feszültség hatására áram folyik át és a relé meghúz. Amen�nyiben az izzószál megszakad, úgy rajta áram nem folyik át
és a sorosan bekötött jelfogó elejti fegyverzetét, illetve ejtve
marad. Abban az esetben pedig, ha a fényforrás helyén zárlat
keletkezne, az áramkörbe épített biztosító old ki az áramköri
elemek védelme érdekében, így a jelfogó elejti fegyverzetét/
ejtve marad és az áramkör a biztonság felé téved.
Mint korábban említettem, a LED-ek alapvetően diódák.
Ebből adódóan az ő esetükben az izzóval szemben nem két,
hanem három üzemállapotról beszélhetünk:
– Alaphelyzetben a rájuk kapcsolt nyitófeszültség hatására
a tiltott sávjuk szélességével közelíthető hidegsugárzást bocsátanak ki, rajtuk áram folyik át.
– Amennyiben a LED elpattan, akkor szakadásként viselkedik, fényt nem bocsát ki, rajta áram nem folyik át.
– Fellép a fényhalál jelenség, mely során a LED villamosan
diódaként viselkedik, rajta áram folyik át, azonban fényárama
csökken.
Ez utóbbi üzemállapot jelenti a komoly problémát, mivel ekkor a LED villamos paraméterei csak elhanyagolható mértékben változnak meg, még fényemittáló képessége jelentősen
lecsökkenhet. Ebből következően a LED-es optikai egységek
ellenőrzése pusztán a felvett áram útján nem lehetséges.

AZ LSzR-150-ac-j 30° LED-ES FÉNYFORRÁSOK
VIZSGÁLATA
Elméletem alátámasztásához először méréseket végeztem
a MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (korábban BKV Zrt.) H5-ös HÉV vonalán üzemeltetett
LSzR-150-ac-j 30°-os vörös optikákkal.
Választásom azért ezekre a világítótestekre esett, mivel
ezek a legrégebben használatos LED-es optikai egységek,
amikről jelenleg a legtöbb üzemeltetési tapasztalattal rendelkezünk, illetve esetükben igen komoly mértékben jelentkezik
a már említett fényhalál jelenség.
A vonal blokkmesteri szakasza 3 optikai egységet bocsátott a rendelkezésemre, melyek különböző használati idővel
rendelkeztek. A vonal belső szakaszának észak-déli tájolása
(ahol az LSzR LED-es optikai egységeket alkalmazzák), valamint ütemes menetrendje miatt a külső környezeti hatások
és a kapcsolási ciklus, valamint égetési idő is jó közelítéssel
azonosnak tekinthető volt a világítótestek esetében.
1. táblázat A vizsgált világítótestek használati állapota és ideje

Goniofotométer segítségével rögzítettem az optikai egységek fényeloszlását a C0-180-as síkban (kiszerelve ez a talajjal
párhuzamos sík), melyből meghatároztam azok fényáramát,
valamint rögzítettem azok villamos paramétereit. A mért és
számított értékek lényeges metszetét az alábbi táblázat tartalmazza:
A mért adatokból jól megfigyelhető az idő előrehaladtával
fellépő fényhalál jelenség. Jól látszik, hogy a fényforrások
avulása igen gyors ütemű, a fényáram a használati idővel ex-
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2. táblázat A vizsgált világítótestek mért és számított értékei

ponenciálisan csökken. Fényáramuk kis híján 85%-át már 1,5
év aktív üzem után elveszítik az optikai egységek, még ez a
szám 7 év elteltével már eléri a 97%-ot is. A LED-es optikai
egységek maximális fényerőssége is nagyjából hasonló módon változott.
Ennek az a jelentősége, hogy a vasúti biztosítóberendezésekre vonatkozó MÁV P-138/2000. feltétfüzet a fényhalál
jelenséget nem a klasszikus világítástechnikai értelemben
vett – a kezdeti fényáram 70% alá csökkenésével értelmezi,
hanem azt mondja ki, hogy „a LED fényforrás által kibocsátott
fényerősség a vonatkozási tengelyben mérve, figyelembe
véve a tápfeszültség megengedett maximális ingadozását,
valamint a hőmérséklet-ingadozást”, 30° sugárzási szögű
optika esetén minimum 100, maximum 200 cd lehet. [9.] Ez
azt jelenti, hogy a fényhalál jelenség határértéke optikai tengelyben mért fényerősség 100 cd alá esésében van meghatározva. A következő ábrán a maximális fényerősség értékének
csökkenése látható a használati idő függvényében:

1. ábra A fényforrások vonatkoztatási tengelyben vett fényerősségének
változása a használati idő függvényében
Az 1. ábra alapján jól látható, hogy a vonalon alkalmazott meghajtó áramkörrel meghajtva a vizsgált világítótestek maximális
fényerőssége kevesebb mint 100 nap alatt a minimálisan előírt
100 cd-s érték alá csökken. Miközben a maximális fényerősség
erőteljesen csökken, az egységek felvett árama viszont elhanyagolható változást szenved, ahogy az a 2. ábrán megfigyelhető:

2. ábra A felvett áram effektív értékének változása a vonatkoztatási
tengelyben mért fényerősség függvényében
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Az áram effektív értéke alig több mint
3%-ot csökken, miközben a maximális fényerősség 97%-ot. Ennek a 3%-os különbségnek a kimérése ugyan lehetséges, de a LED
működéséből adódóan, valamint a LED-es
optikai egységben található alkatrészek
gyártási szórásából eredően annak mérése
nem vezetne megfelelő eredményre az egységek fényemittáló képességének meghatározását illetően.

AZ OPTOELEKTRONIKAI ELLENŐRZÉSI MÓDSZER
A problémára igazán jó megoldást egy optoelektronikus
mérőrendszer jelenthetne. Az egyik lehetőség, hogy a már
meglévő LED-es optikai egységeket lássuk el egy külső szenzorral, melynek feladata a fényforrás fényemittáló képességének ellenőrzése lenne. A szenzorelhelyezésnél több paramétert kell figyelembe venni.
Egyfelől közel kell kerülni
az egység optikai tengelyéhez (ahol a maximális fényerősség mérhető), valamint
biztosítani kell a minél kisebb rálátási szöget az optikai tengelyre, amennyire az
lehetséges, mindeközben
azonban a látómezőből
kitakarni csak elhanyagolható felületet lehet. Ezekre a legjobb megoldást a
jelzőlap
lámpaernyőjén
3. ábra A szenzor elhelyezése az őt védő
történő szenzorelhelyezés
tokozással
jelentené, melyet a 3. ábrán
láthatunk.
A módszer nehézségét az jelenti, hogy nem laborban, hanem szabadban kell viszonylag nagy pontosságú mérést végezni, ahol esetenként szélsőséges időjárási körülmények lehetnek, amelyek erősen kihathatnak a mérőkör működésére.
A szenzort a környezeti hatások csökkentése érdekében
tokozással kell ellátni, mely biztosítja a mechanikai stabilitást,
pozicionálhatóságot; csökkenti az érzékelő vételi szögét 16°ra (+/-8°) – melyet a MÁVSZ 2878-1 szabványa alapján történő geometriai méretezéssel határoztam meg –, hogy a külső
zavaró fényhatások okozta hibát minimálisra csökkenthessük
(pl. Nap, illetve a közvilágítás), valamint biztosítja a szenzor
külső környezeti hatások elleni védelmét (csapadék, szennyeződések), melynek okán a tokozás IP-védettségét IP65, illetve
annál magasabb kategóriában kell kivitelezni.
Külön fontos kitérni a Nap okozta zavaró megvilágításra, mely a szenzort jelentősen befolyásolhatja. Ennek megoldására kiválóan alkalmas lenne a LED-es optikai egység
négyszög/PWM jellel történő meghajtása. Ennek egyik oka,
hogy PWM jel nem származhat természetes forrásból, csupán
antropogén eredetű forrásból, illetve a Nap a megvilágításmérőn egy DC szintet hoz létre, melyre a négyszög/PWM jel
„ráül”, és a szenzorral ez kitűnően lekövethető lenne. (A PWM
jellel történő meghajtás további előnyeiről a későbbiekben
még olvashatnak.)
További problémát jelent mind a szenzor, mind pedig a
LED-es optikai egység erős hőmérsékletfüggése.
Ezek kiküszöbölésére fontos, hogy mind a szenzor hőmérsékletét, mind pedig a világítótest külső környezeti hőmérsékletét mérni kell és a mért megvilágítási adatokat ez alapján kell korrigálni.
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A szenzorválasztásnál fontos, hogy a szenzorunk a jelzőn
található 3 különböző színű főfény (vörös, zöld, sárga) ellenőrzésére univerzálisan alkalmas legyen. Ennek okán fontos,
hogy a feltétfüzetben előírt 490-től 660 nm-ig terjedő tartományban érzékenysége minél nagyobb és minél egyenletesebb legyen. Ezenfelül fontos, hogy a 16°-os (+/–8°) érzékelési szögtartományban is minél nagyobb érzékenységgel és
egyenletességgel bírjon a kiválasztott szenzor.

INNOVATÍV ÉS KÖRNYEZETBARÁT
FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEK
Az általam bemutatott mérési elv rendkívül sok innovatív felhasználási lehetőséget rejt magában, a közvetlen biztosítóberendezési felhasználáson túl.
Megfelelő hardverkialakítással felhasználása akár különálló
diagnosztikai rendszerként is lehetséges.
Ekkor a szenzor a jelző lábánál elhelyezett és ezáltal
költséghatékony egységbe továbbíthatná a mért értékeket,
ahonnan a személyzet a paramétereket lokálisan kiolvashatná. Természetesen a jelek továbbíthatóak lennének akár egy
központi diagnosztikai rendszerbe is, ahonnan sokkal kényelmesebben elvégezhető lenne a fényforrások diagnosztikája,
de ez jóval nagyobb költségeket rejtene magában. Ez a külön
működtetett rendszer nagy segítséget nyújthat a nehezen
megközelíthető pályaszakaszokon vagy nagy távolságra fekvő jelzők központi diagnosztikájában is, ami a szakszolgálat
számára nagy előnyt jelent, megkönnyíti a jelzők fényforrásainak ütemezett karbantartását. Ezenfelül az esetleges vonalbejárások és beutazások során fellépő problémákra is megoldást jelenthet, mivel pontos mérési eredményeket szolgáltat valamennyi fényforrás működéséről, amit például egy
közlekedő vonatból történő beutazás esetén csak nagyon
relatív módon (szemrevételezéssel) és csak az éppen világító
fényforrás(ok)ról tehet meg a beutazást végző személy. Ezzel
a módszerrel nemcsak a már meghibásodott, használhatatlan fényforrásokról kapna értesítést a szakszolgálat, hanem
statisztikai adatokat is nyerhetnének az idő függvényében a
fényforrások avulásáról, így akár előre meghatározható egy
bizonyos időintervallumon belül, hogy a fényforrások mikor
fognak karbantartásra vagy cserére szorulni, ami megkön�nyíti a munkák megfelelő ütemezését és elősegíti a hatékonyabb alkatrész-gazdálkodást.
A jelenlegi meghajtó és ellenőrző áramkörökkel szükségtelenül sok energiát pazarol a vasút, mindezt teszi
annak ellenére, hogy a LED-es fényforrások az izzókhoz képest jóval nagyobb fényhasznosítással rendelkeznek, tehát
sokkal kisebb villamosenergia-felvétel mellett is megoldott
lenne az elvárt világítási paraméterek megvalósulása. Ennek oka nagyobbrészt gazdasági, kisebbrészt műszaki kényszerhelyzet, melyet az általam felhasznált [2] irodalmi forrás
részletesen ismertet. A LED-es optikai egységek némelyike
a MÁV szakembereinek mérései szerint mindössze 50 mAes áramfelvétel mellett is bőven eléri az előírt fénytechnikai
paramétereket. Sajnos a régi meghajtó áramkörök még
mindig minimális 475 mA-es áramfelvételre vannak tervezve, amit akkor is kikényszerítenek a kimenetre – fölösleges fogyasztásként –, ha azt az energiát a fényforrás soros
ellenállással történő dimmelése után később egy párhuzamos ellenállás(ok)on kell eldisszipálni. Ez egy jelző esetében
ugyan elhanyagolhatónak tekinthető, de az országban található sok ezer, sok tízezer jelző esetén már igen jelentős energiapazarlás. Egy optoszenzoros szabályozás során a külső
paraméterek függvényében erre megoldást lehetne találni.
Ezek a következők lennének:
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Amennyiben kiegészítjük a jelzőtestet egy hasonló kialakítású, a külső fények mérésére alkalmas szenzorral is, akkor
lehetőség nyílna a fényforrások dimmelésére a külső megvilágítás függvényében, amivel nagy mennyiségű energia takarítható meg. Mivel a jelzések parancsadási célt szolgálnak
és nem hagyományos világítási céllal használatosak, ezért
például nyíltvonalon, sötétben egy térközjelző láthatósága
dimmelve (kisebb fényárammal) is megfelelő lenne (természetesen az Imax vektor minimum 100 cd-s előírt értékét betartva). Ezekkel a módszerekkel az energiamegtakarításon túl
az optikai egységek igénybevétele is jelentősen csökkenthető, ezáltal élettartamuk növekszik.
Az elhelyezett hőmérsékletmérő szenzor is felhasználható
lenne szabályozási feladatra, mely a hőmérséklet-változás hatására megváltozó fényáram kompenzálására, stabilizálására
lehetővé tenné a fényforrások dimmelését a hőmérséklet
függvényében, amennyiben a hőmérséklet-változás szignifikáns fényáramváltozást eredményez, mely a LED-ek erős hőmérsékletfüggése miatt nem utolsó szempont.
Itt jegyezném meg, hogy sajnálatos módon a jelenlegi
jogszabályi háttér és a szabványi előírások a vasúti jelzők
dimmelését tiltják.
További lehetőség nyílna a fényforrások úgynevezett hidegellenőrzésére – az épp nem működtetett fényforrás(ok) ellenőrzésére – is a szenzor segítségével biztosítóberendezésbe
kötve (vagy akár önálló rendszerként is), ha egy ütemezett, az
emberi szem tehetetlenségéből adódóan nem érzékelhető
hosszúságú, kis kitöltési tényezőjű négyszögjellel (négyszög
impulzussal), például 1 másodpercenként egy 1/25 s-nál (40
ms) kisebb impulzussal a fényforrásokat működtetnénk, amit
az emberi szem már nem lát, de az optoszenzor viszont érzékel. Amennyiben eleve egy modulált jellel történne a fényforrás meghajtása a Nap zavaró hatásainak kiszűrésére, akkor ez
a lehetősége eleve kézenfekvő lenne.
A dimmelési eljárásokhoz célszerű a LED-es optikai egység
PWM jellel történő meghajtása, mely egyben a napfény zavaró hatásainak kiszűrésére is alkalmas, ahogy azt a korábbiakban említettem.

KONKLÚZIÓ
A kutatás célja a LED-es fényforrások ellenőrzéséhez kapcsolódó problémák bemutatása, valamint ezek megoldása volt.
A mérésekből jól látszik, hogy a BKV (jelenleg MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zrt.) H5-ös HÉV vonalán alkalmazott THALES
meghajtó áramkörrel a fényforrások gyorsan avulnak, fénytechnikai paramétereik gyorsan változnak, kibocsátott fényáramuk szinte exponenciálisan csökken az idő függvényében,
vagyis fellép a fényhalál jelenség. Ennek alapvető oka a nem
megfelelő üzemeltetésből ered (gyakorlatilag a tápáramkör
gyorsítottan öregíti a LED-es optikai egységeket). A jelenlegi áramkör a szinte teljes fényáramát elvesztett fényforrást is
még megfelelően működőnek érzékeli, mivel annak villamos
paraméterei ezzel párhuzamosan szinte elhanyagolható mértékben változnak. Alapvetően bebizonyosodott, hogy a LEDes vasúti optikai egységek esetében működésük ellenőrzése
a fényforrás villamos áramfelvételének útján nem, hanem
csak optoelektronikai úton lehetséges.
Az eredeti elképzelésem szerint egy megfelelő elektronikával a szenzoros mérés a biztosítóberendezési technikába
illeszthető, mint fényellenőrzési módszer. Ez természetesen
megvalósítható, ám látva a szakterület biztonsági elvárásait, előírásait, arra jutottam, hogy a berendezésekhez történő
illesztés – mint fényellenőrző áramkör – rendkívül nehezen
járható, mivel az engedélyeztetéshez többféle szabályzat
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módosítása és igen hosszú tesztidőszak tartozik. Elsősorban
a kutatás során felmerült innovatív felhasználás és azon belül
is a diagnosztikai rendszer ötlete lenne a legkivitelezhetőbb,
mely nagyban segítené a szakszolgálat munkáját.
További előnye, hogy a szenzorral nem csupán a LED-es,
hanem a hagyományos izzós optikák működése és állapota
is nyomon követhető lenne, melyből az országban sokkal
nagyobb mennyiség található. Ezenfelül a későbbiekben – a
már bizonyított rendszer – megfelelő kialakítással akár a biztosítóberendezés fényáramkörébe is illeszthető lenne.
Dolgozatom készítése során számos szakemberrel konzultáltam a MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (korábban BKV Zrt. Távközlési és Biztosítóberendezési Szakszolgálata), valamint a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. részéről, illetve külföldi irodalomkutatást is végeztem.
Ezalatt arra jutottam, hogy az általam ismertetett problémára –
mivel szinte lokális, hazai problémáról van szó (mely egyébként
más országokban is természetesen jelentkezhet) – még egyik
biztosítóberendezés-gyártó (pl. THALES és Siemens) sem dolgozott ki megoldást, mivel a külföldi szabványok és előírások
ebben – és még sok más esetben is – megengedőbbek, mint a
hazai követelmények, és a gyártók fő tevékenységi köre főleg
Ausztriára, Németországra és Svájcra terjed ki. Ennek okán a
témához aktívan felhasználható külföldi szakirodalom – annak
hiánya miatt – nem került bemutatásra. A fényforrások gyártóival (pl. Siemens, THALES) folytatott konzultáció során kiderült, hogy külföldön ennek a problémának a kiküszöbölésére
a fényforrások cseréjét írják elő. Ez azt jelenti, hogy a gyártó
által mérések, tesztek útján meghatározott javasolt/garantált
használati idő letelte után a fényforrásokat a vasút szakemberei lecserélik, azok állapotától függetlenül. Természetesen
amennyiben előbb következik be meghibásodás, akkor a cserét azonnal elvégzik. Ezekre a meghibásodásokra leginkább a
vonalbeutazások során derül fény, illetve olyan esetekben, mikor a LED-es optikai egység a villamos meghibásodás hatására
szakadásba megy át, rajta áram nem folyik.
Végül arra a következtetésre jutottam, hogy a műszakilag
igazán precíz megoldást egy olyan LED-es optikai egység
megvalósítása jelentené, melynek lámpatestébe kerülne integrálásra – a fényforrás és a működtető áramkör mellett –

az optoszenzor, illetve az annak működtetéséhez szükséges
áramkör is. Ennek előnye, hogy rengeteg külső tényező hatása csökkenthető lenne. Ezek a következők:
– A külső környezeti befolyásoló tényezők hatása csökkenne.
– A fényforrás és a szenzor közé nem kerülhetne idegen
tárgy, anyag.
– Kiküszöbölhető lenne az állatok okozta befolyásoló tényező (például a rovarok rajzása sem jelentene gondot,
vagy a rovarok befészkelése).
– Kiküszöbölhetőek lennének a külső zavaró fényhatások
(Nap. közvilágítás).
– Az IP-védettség biztosítása könnyebben megoldható
lenne, ezáltal a hőmérsékleti és páratartalmi viszonyok is
homogénebbek lennének a mérőrendszer és a fényforrás
környezetében, mellyel a mérőkör esetlegesen egyszerűsíthető lenne.
– A belső kábelezés és jelátvitel üzembiztosabb, masszívabb,
kevésbé érzékeny a külső hatásokra, zavarokra.
– Az érzékelő nagyobb pontossággal pozicionálható.
– A kompakt kialakításnak köszönhetően meghibásodás
esetén egy egyszerű egységcserével – ezáltal gyorsan – elvégezhető lenne a szervizelés.
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Hírek

Energetikai hírek a világból
A napelemek árai jelentősen estek
Indiában

A naperőművek bekerülési költségei egy indiai versenytárgyaláson jelentősen csökkentek. Az idei évben alacsonyabbak voltak, mint az elmúlt év rekordalacsony árai. A bekerülési költségek jelentős csökkenését a fotovillamos elemek
árainak mondhatni zuhanása jelentette. Az új bekerülési költségekkel számolva a termelt energia költsége: 0,06 $ cent per
kilowattóra lesz.
Forrás: Bloomberg/11 Jan 2017

Az ENEL elnök-vezérigazgatója a közel-keleti
országokban kíván megújuló energetika
üzleteket kötni

A római központú ENEL SPA energetikai óriásvállalat a közelkeleti országok felé kacsingat megújuló energia termelési

37

üzletek tekintetében. Elsősorban az olajban gazdag SzaúdArábiát és az Egyesült Arab Emirátusokat vették célba, ismerve, hogy a megújuló energiabázisú villamosenergia-termelés
költségei jelentősen esnek. Jelenleg – ugrásra készen – várják
a már készülő tenderfelhívásokat.
Forrás: Bloomberg/15 Jan 2017

Elektrotechnika 2 0 1 7 / 9

Világítástechnika
A Pro Lumine Innovatív
világítási díj jelöltje 2017

A Duna Aréna vezérelt
épülethomlokzati világítása
A Duna Aréna homlokzatvilágításával Budapest városképének meghatározó eleme. Egy ilyen feladat mindig nagy
felelősséget ró az alkotókra. Számos látványterv-variáció,
render, prezentáció készült az előkészítési szakaszban, ezek
alapján került kiválasztásra az Aréna homlokzatán ma látható
világítási megoldás. Köszönhetően a projektben érintett felek
minőség iránti elkötelezettségének, olyan rendszer jött létre,
amely azon túl, hogy látványos, a jövőbe mutat. Olyan rendszer, amely évtizedek múlva is megállja majd a helyét. Nézzük
a részleteket!
Az Arénára hullámszerűen futó fémhomlokzat került, imitálva magát a vizet, a Duna áramlását. Csapatunk, a be light!
úgy tekint a fényre, mint az építészet részét képező eszközre,
amelynek célja a funkcionalitáson túl az, hogy kiemelje az architektúrát, ráerősítsen az épület jellemző vonásaira. A struktúra adta magát: a hullámszerkezetet kellett kiemelni, tágabb
kontextusban pedig lassú áttűnésekkel, átúszásokkal kellett
megmozgatni a házat, felidézvén a kék-azúrzöld és rokon színekben játszó víz hömpölygését.
Ami a konkrétumokat illeti: az épület homlokzata kétszintű
világítást kapott: kandeláberekre szerelt lámpatestek derítik
meg távolról a homlokzatot, a homlokzati hullámszerkezet
belső részébe szerelt lámpatestek pedig bentről lefelé sugároznak. Valamennyi lámpatest egyedi, a homlokzat burkolatával megegyező színű festést kapott.
A Duna Aréna homlokzat derítő világítására
használt
berendezések
DMX vezérelhető RGBW
lámpatestek, amelyekből
3 típus került beépítésre,
200 W, 420 W és 450 W-os
tipikus teljesítményekkel.
RGBW SMD LED chippel
rendelkező, 110° sugárzási
szögű (200 W és 450 W-os
típusok), illetve RGBW
High-Power LED chippel
rendelkező, 43° sugárzási
szögű (420 W-os típus) lámpatesteket alkalmaztunk. A
reflektorok lencsés optikával ellátottak, fényterelő
lemez használata nem volt
indokolt. A környezet kis
megvilágítása miatt nem
volt szükség nagy megvilágítási szintre a homlokkép: Bujnovszky Tamás
zaton. A fényszennyezés
elkerülése miatt a felületeket világítja meg a rendszer.
Mivel a lámpatestek nagy része nehezen hozzáférhető
helyekre lett felszerelve, olyan termékeket kellett telepíteni,
amelyek minimális karbantartást igényelnek, és a DMX tulajdonságok beállítása elektronikusan, távolról is lehetséges.
A termékek IP66 védettségűek, és speciális processzor
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kép: Molnár Péter

biztosítja az elektronika és a LED chipek hosszabb élettartamát, illetve stabil, megbízható működését.
Kis kitérő: a Duna Aréna esetében nemcsak a homlokzat,
hanem az épület egészében is, a világítási rendszer minden
eleme vezérelhető, szabályozható. Ez egy laikus látogató számára nem érzékelhető, de a háttérben ez azt jelenti, hogy
15 000 digitális cím vezérlését végezte el a be light! csapata.
Személyre szabott, jogosultsági szinteket meghatározó programokat írtunk, amelyek működtetik a ház világítási képeit,
tehát nem áramköröket kapcsolunk, hanem szekvenciákat
hívunk elő. Ez a projekt nagy kihívás elé állította a cégünket,
hiszen nem annyi volt a feladatunk, hogy világítótesteket
szállítunk a helyszínre, majd beüzemeljük azokat, hanem
több vezérlési rendszertípust kellett összehangolnunk, beprogramoznunk. A tervezés első fázisától a kooperációkon
át (megrendelői igény felmérése, kivitelezhetőség) a végső
beállításokig végigkísérhettük a rendszer megszületését. Ez
több hónapos, sokszor éjszakai munkát jelentett, hibák kezelését, kiiktatásukat, míg végül összeállt az egész.
Visszatérve a homlokzathoz: a rendszer működtetése
RDM-DMX vezérelt, időprogrammal ellátott, alapvetően manuálisan indított szekvenciákkal valósult meg. A homlokzat
világítása több részre osztható, egyben és külön-külön, azaz
lámpatestenként is vezérelhető, kapcsolható. Minden egyes
lámpatest külön címen szerepel, ezáltal a világítási képek elkészítésében csak a képzeletünk szab határt. Az időprogramok és a fényáram-szabályozás optimális működtetést tesz
lehetővé, ezáltal csökkentve az üzemeltetés költségeit, valamint az emberi hiba lehetőségeit (folyamatos működtetés).
A kiépített vezérlési rendszer folyamatos megfigyelés alatt
tartja a világítási rendszeren lévő lámpatesteket, így, ha hiba
merülne fel, azonnal be tudjuk azt azonosítani és javítani, valamint ellenőrizni tudjuk a kapcsolások folyamatát, nyomon
követve a kapcsolások pontos helyét és idejét.
be light!
www.belight.hu
STÁB:
Megrendelő: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Fővállalkozó: Market Építő Zrt.
Építész tervező: Napur Architect Kft.
Építész szerző: Ferencz Marcel DLA
Építész szerző: Détári György DLA
Generál tervező: Tecton Kft.
Felelős tervező, építész társszerző: Varga Béla
Építész társszerző, projektvezető: Fodor István
Építész társszerző: Pindes Ákos
Építész társszerző: Ükös Tamás
Belsőépítészet: MCXVI Kft.
Vezető tervező: Szokolyai Gábor
Designelemek: MOME
Épületvillamosság:
Ivanics Zoltán, Nagy Attila
Villamos kivitelező: Vilati Szerelő Zrt.
Világítástechnikai konzulens: be light Kft.
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10.000 pályaválasztó
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Budapest........ 2017. szeptember 26-27.
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Debrecen........2017. október 25.
Szeged........... 2017. november 8.
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További részletek miapalya.mee.hu
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Hírek
A legújabb hírek szerint Kína leállítja 100
széntüzelésű erőművi projektjét

Energetikai
hírek
a világból

Kína energetikai szabályozó hatósága 11 provinciáját utasította, hogy állítsanak le több mint 100 széntüzelésű villamoserőmű-projektet. Ezen erőművek összes teljesítménye meghaladja a 100 GW-ot. Ez a drasztikus lépés megfékezi a fos�szilis tüzelőanyagok használatát. Ez az intézkedés nemcsak

Dr. Bencze János
Tajvan termikusenergia-felhasználása 2026-ra
95%-kal növekedni fog

Tajvan felülvizsgálta energiapolitikáját. Úgy határoztak, hogy
egy évtizeden belül energiamixükből kivezetik a nukleáris
energiát, bezárják működő atomerőművüket. Ennek pótlására jelentősen növelni kívánják geotermikusenergia-felhasználásukat, ami azt jelenti, hogy a geotermikus energia
Kínában – ahol már lassan fuldokol a nép –, hanem az egész
világon jelentős károsanyagkibocsátás-csökkenést idéz elő. A
leállítandó projektek között számos olyan is van, amely már
épülőfélben van, olvasható a Reuters hírügynökség tanulmányában.
Forrás: Reuters/17 Jan 2017

Irán kisegítheti az EU-t villamos energiával

hasznosítása a teljes energiamixben 60%-kal növekedni fog.
Ezzel egy időben jelentősen növelni fogják továbbá a nem
vízenergia alapú megújuló energiatermelést és hasznosítást,
a szél- és napenergia vonatkozásában egyaránt.
Forrás: Asian Power/18 Jan 2017

2016-ban az ún. tiszta energia előállítására
fordított költségek csökkentek, döntően
a kínai gazdaság növekedési lelassulásának
köszönhetően

Irán energetikai minisztere, Alireza Daemi az elmúlt szerdán
kijelentette, hogy rendelkezik akkora villamosenergia-termelő kapacitással, amellyel szükség esetén ki tudja segíteni az
Európai Uniót villamos energiával. Daemi ismételten elmondta, hogy Iránnak megvan a lehetősége megújuló energiatermelésének jelentős növeléséhez úgy szél-, mint napenergia
alapú villamosenergia-termelés tekintetében. Irán területének háromnegyed része olyan területen fekszik, ahol a nap
sugárzása igen erős, így jelentős potenciált jelent energiatermeléshez. Ez a kapacitás jelenleg kihasználatlan.

A globális beruházások a megújuló energiák területén csökkentek a 2015. évi rekord beruházási összeghez képest, miután nemcsak Kína, hanem Japán is „visszalépett”. Világviszonylatban az ún. tiszta energiára való beruházási összeg 2016-

A fényképen az iráni Bushehr atomerőmű látható. Az erőmű
1200 km-re van Teherántól, 2010 augusztusában indították el
Forrás: Thompson Reuters/11 Jan 2017

ban 2015-höz képest 18%-kal esett vissza, 287,5 milliárd $-ra,
tájékoztatott a Bloomberg Energy Finance most megjelent
riportja. (Az ábra címe: Tiszta energiára való költés lassulása,
alcím: globális beruházások szél- és napenergiára 18%-ot estek
2016-ra, 287,5 milliárd $-ra)
Forrás: Bloomberg/12 Jan 2017
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Ez a kínai szélfarm képes lenne egy kisebb nép
energiaszükségletét biztosítani, de jelenleg
kihasználatlan

A Góbi-sivatag szélén áll az ún. „Jiuquan Szélerőmű farm”,
szimbolizálva azt, hogy Kína képes uralni a globális megújuló
piacot. Ez a több mint 7000 – sorba állított – szélturbinából
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Hírek

befektetőkkel kezdett tárgyalni a tulajdonában lévő erőművek
értékesítéséről. Ezen tárgyalások megszakadtak, és az erőművek értékesítéséről a lengyel konzorciummal folytatódtak.
Forrás: Reuters/18 Jan 2018

Szaúd-Arábia arra törekszik, hogy 50 milliárd $-ra
emeli a megújuló energiai beruházásait

Szaúd-Arábia tervei szerint a következő hetekben ajánlatokat fognak kérni egy jelentős és hatékony megújuló energiai
program végrehajtására 30–50 milliárd $ értékben, nyilatkozta Khalid Al-Falih energiaügyi miniszter. Az OPEC államok legnagyobb kitermelője – Szaúd-Arábia – azt tervezi, hogy közel
10 GW áramot fog termelni 2023-ra, megújuló energiák, elsősorban szél- és napenergia segítségével, hangzott el mindez
egy Abu-Dzabiban tartott energiakonferencián.
álló energiatermelő farm a világ kimagaslóan legnagyobb
szélerőműtelepe, képes lenne egy kisebb ország teljes villamosenergia-igényét biztosítani, azonban kapacitása kihasználatlan, számol be erről a New York Times egy riportja. Kína
jelenleg 92 000 szélturbinával rendelkezik, amelyek 145 GW
villamos energiát képesek termelni.
Forrás: New York Times/15 Jan 2017

Kína energiastratégiája: növekvő teljesítmény
és energiafüggetlenség

Forrás: Bloomberg/16 Jan 2017

Japán nukleáris erőművek újraindítása növekvő
tiltakozásokat fog kiváltani

Japán kénytelen lesz fosszilis tüzelőanyag alapú energiatermelésre áttérni, miután a fukusimai balesetet követően megszigorított követelmények szerint levizsgáztatott összes atomerőművük indítását a hatóság engedélyezte. Az újraindításhoz

Az elmúlt héten Kína bejelentette, hogy az elkövetkezendő
négy esztendőben 360 milliárd $-t költ a megújuló energiákat termelő energiaszektora fejlesztésére. Számos oka van
annak, hogy „irányt vált” a kínai nemzeti energiastratégia. A
legfontosabb azonban a klímaváltozás elleni hatékonyabb
küzdelem, a nemzetközi színtéren vállalt kötelezettségek, és
nem utolsósorban azok a légszennyezettségi állapotok, amelyek a nagyobb kínai városokban eluralkodtak, és szinte már
lehetetlenné tették az egészséges emberi életet.
Forrás: Financial Times/16 Jan 2017

Kínai és német cégek közösen építenének
szolárparkot csernobili holt területekre

Kínaiak és németek vannak azok között a szinte tucatnyi beruházni vágyó cégek között, amelyek Ukrajnában – a világ legszörnyűbb nukleáris katasztrófájának színhelyén – hatalmas
szolárparkot építenének. A Bloomberg hírügynökség riportja szerint: „Tizenhárom nagy nemzetközi beruházási cég van
aközött a harminckilenc csoport között, amelyek engedélyre
várnak, hogy a még ma is sugárzó zónában 2 GW kapacitású
napelemrendszert építsenek fel”, nyilatkozta Ostap Semerak,
az ukrán kormány környezetvédelmi és természeti erőforrás
minisztere.
Forrás: Bloomberg/13 Jan 2017

Erőművek értékesítésére tárgyalások
kezdődtek
az EDF és egy lengyel
konzorcium között

Az EDF francia energetikai
csoport megbeszéléseket
kezdett egy lengyel állami
tulajdonú energiatársaság
által létrehozott konzorciummal az EDF tulajdonában lévő erőművek értékesítésével kapcsolatban. A megbeszélések azt követően indultak, hogy a lengyel kormány hazai
tulajdonba kívánja venni a villamos áramot termelő erőműveket. Előzményként tudni kell, hogy az EDF ausztráliai és cseh
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lakossági hozzájárulás is szükséges, azonban ahogy az indítás
ideje közeleg, egyre nő a lakossági tiltakozás. Az újraindítással
kapcsolatos végső döntést a bíróságok fogják meghozni.
Forrás: Asian Power/18 Jan 2017

2016 fordulópont volt Angliában, amikor a szén
eltűnt a villamosenergia-termelésből

Szociálisan és politikailag is nagy jelentőségű év volt 2016
Angliában. 2016 rekordokat döntött meg energiatermelésben és környezetvédelemben egyaránt, de szerencsére
mindez tudatos volt. Anglia villamosenergia-termelése a legtisztább volt az elmúlt 60 évben, miután a szén eltűnt az energiahordozók sorából és a megújulók rekordszintre emelkedtek. Észak-Írországot nem számítva az energiatermelésben
10% volt a szén. 2012-ben a szénhányad még 40% volt. Ez
a legalacsonyabb szénhányad az elmúlt több mint 100 éves
múltra visszatekintő villamosenergia-termelésben.
Forrás: Independent/11 Jan 2017

Dr. Bencze János
MEE-tag
dr.bencze.janos@gmail.com
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Egyesületi élet
Szakmai látogatás
Izraelben
Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Villamosenergetikai Intézetének 6 munkatársa 2017. július
végén rövid látogatást tett Izraelben a Beér-Seva-i Ben Gurion
Egyetemen. A Negev-sivatag egyetemét 1969-ben alapították

161 kV-os távvezeték
és mintegy 20 ezer diák tanul itt.
Bemutatkozásunk után Professor
Vladimir Sokolovsky bemutatta az
egyetemet és ismertette szupravezetéssel kapcsolatos kutatásait.
Izrael
villamosenergia-rendszere 12 GW csúcsteljesítményű,
ezt főként széntüzelésű és gázturbinás erőművek biztosítják.
Röviden megtekintettük a 2500
MW-os ’Orot Rabin’ szénerőművet
Hadera (Ceasarea) mellett, illetve
az Ashalimnál épülő 121 MW villamos teljesítményű sivatagi naphőerőművet (CSP – Concentrated
Solar Power).
Több helyen megcsodáltuk a
nagy- és középfeszültségű hálózati
megoldásokat.
Az utazás az Erasmus Staff Mobility Program keretén belül
valósult meg.
Kádár Péter

A Ben Gurion Egyetem Beér-Sevában

22 kV-os fogyasztói transzformátor és az ’Orot Rabin’ széntüzelésű hőerőmű,
Hadera mellett
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Ashalim Concentrated Solar Power Plant

42

Országos rendezvénysorozat

InfoShow 2017-2018

Országos szakmai kiállítás- és
konferenciasorozat
Új évad indul ősztől aktuális témákkal,
„Biztonságos villanyszerelés - Energia hatékony
megoldások” címmel
Új program az INFOSHOW 7. évadjában!

INFOSHOW WORSKHOP - Ismerd meg, próbáld ki és nyerj!
Mi bemutatjuk, Ön rögtön kipróbálhatja a szerelési megoldást!
Legyen a „Nap szerelője” és vigye haza az ezért járó
értékes ajándékot!
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