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PUZZLE

KEDVES MEE-TAGTÁRSAK!
2010 februárjában Szilágyi András
barátom, aki akkor a Jelölőbizottság elnöke volt - és akinek ezúton
is köszönöm mostani segítségét
-, beköszöntő cikkében hívta fel
a tagság figyelmét a 2010 májusi
közgyűlés legfontosabb feladatára,
az egyesület tisztújítására. Amint
bizonyára köztudott, egyesületünk
akkori és jelenlegi alapszabálya szerint az elnök, a főtitkár és
a bizottságok elnökei, ill. két bizottság tagjai csak két ciklusra
választhatók.
A 2010-es választás a többségében első ciklus utáni vezetőknek egyben bizalmi szavazás is volt arról, hogy folytathatják-e a megkezdett utat az általuk megfogalmazott stratégia
mentén.
Tagságunk az igen mellett tette le a voksát, így 2013-ban
új helyzet elé állította a MEE „menedzsmentjét”. Át kell adni a
stafétabotot egy új tagokból álló Elnökségnek.
Ez a helyzet egyben egy igen szép feladat elé állította a
2012 májusában megválasztott Jelölőbizottságot. Ráadásul
feladatul kaptuk a közgyűléstől, hogy lehetőleg kettős jelölés
mellett, a fiatalokhoz közelebb álló új arcokat is keressünk az
elnökségbe. A megválasztott Jelölőbizottság tagjai képviselik valamennyi régiónk tagságát, a szakosztályokat és szinte
100%-ban lefedik az egyesületünk tagjainak szakmai, földrajzi és életkori struktúráját.
2012 szeptemberében kezdtük operatív munkánkat és
hamarosan észlelhettük, milyen aktív támogatást kapunk
a különböző szervezetektől és számos esetben közvetlenül
az egyesület tagjaitól. Kiválóbbnál kiválóbb nevekkel találkoztunk. Valamennyi jelöltet közvetlenül vagy képviseleten
keresztül megkerestük, hogy vállalja-e a megtisztelő feladatot. Kivétel nélkül támogatásukról biztosítottak bennünket,
de a különböző élethelyzetek miatt néha kénytelenek voltak
elutasítani a felkérést.

2013 márciusára összeállt a jelöltek csapata – természetesen nyitottak vagyunk újabb jelölésekre is –, április elejétől el
tudtuk helyezni a honlapon a jelöltek rövid önéletrajzát, több
esetben a koncepcióját is a vállalt feladatra vonatkozóan.
Kérjük az egyesület tagjait, hogy látogassák a MEE honlapját
(http://www.mee.hu/hu/tagjainknak/tisztujitas), ismerkedjenek a jelöltekkel, készüljenek fel a tisztújító közgyűlésre.
A Jelölő Bizottság elnökeként úgy érzem, hogy sikerült egy
igen nívós csapatot összeállítanunk, akik közül néhányan biztosítják az átmenetet a múltból a jövőbe, míg mások az elődök bázisán tovább fejleszthetik egyesületünket egy új generáció számára érdekes, izgalmas szakmai „közösségi oldallá”.
Egyesületi tagként, vállalati vezetőként azt is látom, hogy
olyan időszakot élünk, amikor tudatosan el kell kezdeni felkutatni és ki kell nevelni a jövőbeli egyesületi vezetőket,
meghívni a fiatalokat és a még fiatalabbakat szervezetünk
különböző bizottságaiba, feladatokkal, új kihívásokkal kell
őket megbízni azzal a biztos tudattal, hogy a 2016-os választásokon, vagy azt követően igenis átadhatjuk ennek az új
generációnak a MEE működtetését.
Ehhez kérem a bizalmat, egyben kívánok a megválasztandó új elnökségnek türelmet, erőt és sok sikert.

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület kiemelt támogatói:

A Jelölőbizottság nevében
Hiezl József
MEE JB Elnök

Energetika
Dr. Dán András, Farkas Csaba

Feszültségletörések
veszélyességének
vizsgálata
3. rész
Kiértékelés a feszültség-idő terület
fuzzyfikálása segítségével

finomhangolására szolgál mind a feszültség-, mind az időtengely fuzzysítása, ezáltal egy-egy letörési pont „kiterjesztése” a feszültség-idő síkon.
Cikkünkben [1] alapján bemutatjuk a feszültség-idő sík
fuzzy felbontását, a be- és kimeneti tagsági függvények
meghatározását, valamint a defuzzyfikálás folyamatát.
Az ELMŰ Hálózati Kft.-től származó mérési adatok kiértékelésére az ismertetett algoritmust Matlabban implementáltuk, majd az eredményeket az ITIC-görbén és az általunk
korábban definiált feszültség-idő területen alapuló kiértékelési módszerekkel kapott eredményekkel hasonlítjuk
össze. A cikkünkben bemutatott fuzzy aritmetikai fogalmakat [2] alapján használjuk.

2. A feszültség-idő sík fuzzy tagsági
függvényekkel történő felbontása

A BME kutatóegyetemi programjának egyik kiemelt
kutatási területe a fenntartható energetika témaköre.
A Villamos Energetika Tanszék Villamos Művek és Környezet csoportja komoly részt vállalt a kutatási feladatokban. A projekt lezárásához közeledve cikksorozatot
indítottunk, melyben bemutatjuk az elvégzett kutatások legfontosabb eredményeit.
A cikksorozat első két részében bemutattuk a feszültségletörések jellemzésére szolgáló feszültség-idő
terület számítási módszerét, amellyel mint a letörésre
jellemző mérőszámmal a letörés veszélyességét lehet
meghatározni. Jelen cikkünkben a feszültség-idő sík
fuzzyfikálását, a kiértékeléshez tartozó kimeneti tagsági
függvények definiálását, majd a defuzzyfikálást mutatjuk be, amely algoritmus segítségével új, a feszültségletörést jellemző mérőszámot kaphatunk.

A feszültség-idő sík fuzzy felbontásához szükséges tagsági
függvényeket [1] a gyakorlatban általánosan alkalmazott
ITIC, SEMI-F47 és ESKOM kiértékelési módszerek által használt görbék, ill. tartományok alapján határozza meg; ezt az
eljárást követjük mi is, kiegészítve a szabályalkotást néhány
esetben geometriai jellegű megfontolásokkal (a definiáláskor ugyanis törekedtünk arra, hogy ha egy adott tartományt
tagsági függvénnyel szeretnénk leírni, akkor a tartományt
jellemző intervallum felére μA(x)=1 legyen, a trapéz szárainak
talppontjai pedig a szomszédos tartományok felezőpontjaiban legyenek).

1. Bevezetés
Cikksorozatunk első részében bemutattuk a feszültségletörések kiértékelésére ma általánosan használt ITIC-görbét, valamint egyéb kiértékelési módszereket is, melyek a letöréshez
tartozó energia, valamint feszültség-idő terület számításán
alapulnak. Mindezen kiértékelési módszerek determinisztikusak abban az értelemben, hogy a letörési eseményeket
diszkrét pontokként, egy jól meghatározott feszültség- és
időértékkel jellemzik. Az ITIC-görbe és általában a determinisztikus kiértékelési görbék hátránya a tapasztalatok szerint,
hogy túlságosan sok letörési eseményt sorolnak a veszélyes
kategóriába, köztük olyanokat is, melyek nem eredményeznek tényleges fogyasztói kiesést. A veszélyesség jellemzésének
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Maradófeszültség

The research of sustainable energy is one of the priority
research domains of the BME Research University
Program. The Power Systems and Environment Group
(Department of Electric Power Engineering) took
considerable part in the researches. Approaching
the end of the project we have started a series of
articles to present the most important results of our
investigations.
Our first and second paper in the field of voltage
sag evaluation dealt with the computation method
of the voltage-time area, an index that can be used
to evaluate voltage sag severity. In this paper we
present a new algorithm based on fuzzy logic that
clusters the voltage-time plain and determines a fuzzy
index of voltage sag severity. Details of the algorithm
(fuzzyfication of the voltage-time plain, determination
of output fuzzy memberships, defuzzyfication) are also
presented.
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összetartozó feszültség és idő tagsági függvényekre kapott
aktivizációs értékeket (az ábrán lila színnel jelölve) összeszorozzuk, s a kapott értéknek megfelelően a kimeneti tagsági
függvényt (melyek definiálása a következő részben történik)
"összenyomjuk", tehát magasságát erre az értékre állítjuk

(szintén lila színnel jelölve a kimeneti tagsági függvények
nél), miközben a háromszög talppontjai változatlanok maaholafeszültségetszázalékosértékbenadjukmeg.


 Hasonlóképpen az idƅtengelyre a fuzzy tagsági
radnak [2]. Természetesen, ha a két tagsági függvény közül
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súlyponti defuzzyfikáló, az összegek középpontját
használó,valamintaközéppontátlagolódefuzzyfikáló.
Az elsƅ két módszernél numerikus integrálást kell
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terület korábbi cikkekben definiált értékének tízes alapúvénynekamagassága[2].
logaritmusa (a logaritmusképzésre a könnyebb ábrázolhatóság
5. Kiértékelés a fuzzy letörési index alapján

miatt van szükség). Az időt ms-ban, a feszültséget a névleges
értékhez viszonyítva százalékban adjuk meg.
A kiértékelés szemléltetéséhez a 7. ábra ad segítséget, mely a
A háromszög alakú kimeneti tagsági függvények talppontfeszültség-idő síkon az azonos fuzzy letörési indexszel rendeljait úgy határozhatjuk meg, hogy megnézzük, hogy az 1. tábkező pontok kontúrvonalas ábrázolása. A kapott kontúrvonalázatban definiált tagsági függvények μA(x)=1 értéküknél
lak alakja hasonló a nemzetközi szakirodalomban (pl. [3], [4]) az
4
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letörési index használhatóságát (erre mutat példát a 6. ábra).
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Az elsƅ két módszernél numerikus integrálást kell
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használni, amely számítás lassú; ezt oldja fel a középͲ
pont átlagoló defuzzyfikáló, amely az egyes kimeneti
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A kiértékelés során a korábbi cikkekben a feszültség-idő terület számításakor már ismertetett módszert követtük, vagyis
az ITIC-görbe ún. sarokpontjaihoz viszonyítottuk az egyes letörésekre meghatározott indexeket. Ennek érdekében meg
kell határozni az ITIC-görbe sarokpontjaihoz tartozó fuzzy
indexet, amely a 70% maradó feszültségű, 500 ms hosszúságú első sarokpontra 2,1753, a 80% maradó feszültségű,
10000 ms hosszúságú második sarokpontra 3,50835. Ha a
letörés hossza 500 ms-nál kisebb, akkor az első, ha 500 msnál hosszabb, akkor a második index szerint értékeljük ki.
A 3. táblázatban bemutatjuk a korábbi kiértékelési módokkal
összehasonlítva a fuzzy kiértékelés által szolgáltatott eredményeket mindkét sarokponthoz való viszonyítás esetén.
A 3. táblázat alapján azt mondhatjuk, hogy a fuzzy letörési index segítségével a korábbi cikkünkben bemutatott kiértékelési módszerekhez képest is további javulás érhető el a letörések veszélyességének besorolása tekintetében. A cikkünkben bemutatott fuzzy index tulajdonképpen a feszültség-idő

sorol a kiértékelő görbe alá, tehát a veszélyes tartományba.
A cikk folytatásaként érdemes lenne megvizsgálni a cikksorozat második részében definiált bekapcsoltsági görbe és a
fuzzy felbontáson alapuló módszer egyesítését, valamint kívánatos lehet a könnyebb felhasználhatóság érdekében egy
standalone Matlab GUI programot készíteni, amely a kiértékelés számára egy könnyen használható grafikus felületet
biztosítana.
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7. ábra Fuzzy index kontúrvonalak a feszültség-idő síkon
terület általánosításaként fogható fel, hiszen a fuzzy indexek
meghatározásakor a feszültség-idő terület definícióját használtuk, az egyes területeket fuzzy tagsági függvényekkel
kiterjesztve.
Megjegyezzük, hogy a 3. táblázatban látható adatok eltérnek a korábbi cikkünkben szintén 2010. augusztusi adatsorra elvégzett kiértékelés számadataitól: ennek oka az,
hogy előző cikkünkben szűrtük a letörési eseményeket és
a 120 s-nál hosszabbakat nem vettük be a kiértékelésbe, a
3. táblázatban lévő adatoknál viszont ezek is szerepelnek a
kiértékelésben.

A cikksorozat első két része az Elektrotechnika 2012/12
és 2013/1 számában jelent meg.

Dr. Dán András
professor emeritus
BME Villamos Energetika Tanszék
Villamos Művek és Környezet Csoport
MEE-tag
dan.andras@vet.bme.hu

6. Összefoglalás
Cikkünkben a feszültségletörések kiértékelésére szolgáló fuzzy letörési index számítási algoritmusát mutattuk be.
A módszer a letörésekhez tartozó feszültség-idő terület
számításán alapszik, mind a feszültség, mind az idő fuzzy
tagsági függvényekkel történő felbontása által enyhítve a
hagyományos kiértékelési módszerek alkalmazása során
fennálló determinisztikusságon. A feszültség-idő terület
alapján történő kiértékeléshez hasonlóan az ITIC-görbe
sarokpontjaihoz viszonyító, fuzzy indexeket használó kiértékelési eljárás a többi kiértékelő algoritmushoz viszonyítva kedvezőbb eredményt ad, kevesebb letörési eseményt
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Kulcsszavak: szabadvezetékek, oszlopköz, belógás, vezetékgörbe, láncgö

BEVEZETÉS
A láncgörbe alapú számítás általában nagyfeszültségĦ (NAF) szaba
alkalmazásra, középfeszültségĦ (KÖF), ill. kisfeszültségĦ (KIF) hálózat e

Hatibovics Alen

Vezetékgörbe egyenletének
meghatározása és elemzése
a láncgörbe ismert
paramétere alapján
1. rész
A szabadvezetékek tervezése során a parabola alapú
számítás egyszerűsége miatt nagyon kedvelt és elterjedt
a tervezői körökben, viszont fontos kiemelni, hogy az
alkalmazási területe korlátozott. Pl. 400 méter feletti oszlopközök esetén a vezeték alakját nem lehet parabolának
tekinteni, mivel az eltérés a láncgörbéhez képest akkor
már nem hanyagolható el. Ilyenkor pontosabb számítást
kell alkalmazni, vagyis a vezeték alakját láncgörbének
kell tekinteni. A láncgörbe egy hiperbolikus függvény, a
parabola pedig egyszerű másodfokú függvény. A kétrészes cikk 1. részében bemutatásra kerül a vezetékgörbe
egyenletének meghatározása, a kiválasztott vezetéktípusra, oszlopközre, húzófeszültségre és hőmérsékletre
vonatkozó láncgörbe paramétere alapján. A kidolgozott
képlet a vezeték belógásának meghatározásához pontos számítást biztosít, kiküszöbölve a hibákat, melyeket
a láncgörbe parabolával való közelítése generál. A cikk
folytatása a 2. részben olvasható.

ábra
NagyfeszültségĦ
szabadvezetékes
1. 1.
ábra
Nagyfeszültségű
szabadvezetékes
hálózat hálózat

irányban. Ennek megfelelően ebben a cikkben a vezetékAz ún. állapotegyenlet megoldását, ill. láncgörbe paraméterének (c) a m
görbe egyenletének a meghatározásához olyan koordinátatárgyalja és teljes körĦ megoldást nyújt. Viszont a vezetékgörbére vona
rendszert alkalmazunk, melynek az origója a bal oldali oszlop
alkalmaz,
melynek el,
az azorigója
a láncgörbe
csúcspontjában
elhelyezett [
vonalában
helyezkedik
alacsonyabban
elhelyezett
oszvízszintes
távolságát,
de
mindkét
irányban
pozitív
elĘjellel.
Ez a m
lop tövének a magasságában. Ily módon a vezetékgörbének
mivel
a szabadvezetékek
során
az folyamatba,
y–koordinátája
tulajdonképpen
a vezetéktervezése
magasságát
ké- a távolságot mind
Ennek
megfelelĘen
ebben
cikkben
vezetékgörbe
egyenletének
pezi
az x–tengelyhez
képest,
így aavezeték
föld afeletti
magasalkalmazunk,
melynek
az
origója
a
bal
oldali
oszlop
vonalában
helyezked
sága könnyen kiszámítható. Ennek a módszernek a praktikus
a
magasságában.
Ily
módon
a
vezeték
görbének
az
y–koordinátája
tul
alkalmazása konkrét példákkal kerül bemutatásra. A láncgörképest,
így a vezeték
földfeletti
magassága
betengelyhez
definiálásához
egy alapfeltétel
kötődik,
miszerint
a para- könnyen kiszámít
konkrét
példákkal
kerül
bemutatásra.
A láncgörbe definiálásához egy a
métere
pozitív
kell, hogy
legyen
(c > 0).
kell,
hogy legyen
> 0).látható, annak az egyenlete az
A láncgörbe
y1 a 2.(cábrán
alábbi:
A láncgörbe y1 a 2. ábrán látható, annak az egyenlete az alábbi:
			
x
(1)
(1)
y1 c  ch
x   f,f

When planning overhead lines the parabola based calculation
is very popular due to its simplicity and widely used among
transmission line designers, but it is important to emphasize
that its application is limited. For instance, in case of span length
over 400 metres the conductor curve cannot be considered as
a parabola, since in that case the difference in comparison
to the catenary cannot be neglected. In these cases the exact
calculation has to be applied, ie. the conductor curve has to be
considered as a catenary. The catenary is a hyperbolic function,
but the parabola is a simple quadratic one. The first part of the
two-part article shows the way of deriving the equation for the
conductor curve based on a known catenary constant, which
refers to the chosen conductor type, span length, tension and
temperature. The shown formula ensures exact calculation
of the conductor sag, avoiding errors generated by catenary
approximation by the parabola. The continuation of the article
can be read in part 2.

c

y
y 1=c ·ch ( x/c )

(0;c )

y 2=c ·ch ( x/c ) – c

2. ábra Láncgörbe

Bevezetés

x

(0;0)

2.
ábraazLáncgörbe
Tehát
y görbe csúcspontja nem az origóban (0;0) he-
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1

lyezkedik el, mint a parabola alapesetében ( y=x2 ), hanem a
görbe
nem azúgy,
origóban
(0;0) helyezkedik el, mi
Tehát
az y1Ha
(0;c)
pontban.
az y1 csúcspontja
görbét áthelyezzük,
hogy a csúcsgörbét
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úgy,
hogy
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Ha
az
y
1
pontja az origóban legyen [2], akkor az áthelyezett görbe ya2 csúcspontja az or
egyenlete
a (2).
egyenlete
a (2).
x
(2)
(2)
y
c  ch  c
x   f,f 			
2

c

Viszont
ahhoz,
hogy hogy
a láncgörbe
a szabadvezetékes
hálózat
Viszont
ahhoz,
a láncgörbe
a szabadvezetékes
hálózat tervezé
tervezésére
alkalmas
koordináta-rendszerben
képezzen
vezetékgörbét
a vizsgált
oszlopközben (a), az
y2 görbét vízszintesen és
vezetékgörbét
a vizsgált
oszlopközben
(a),egy
az ferde
y2 görbét
ahogy a 3. ábra
mutatja.
Szándékosan
felfüggesztési köz ker
vízszintesen
és
függőlegesen
kell
megfelelően
áthelyezni
vezetékgörbére vonatkozóan univerzális legyen.
[3], [4], ahogy a 3. ábra mutatja. Szándékosan egy ferde
felfüggesztési köz került kiválasztásra, hogy a kidolgozott
B
h2
algoritmus
a vezetékgörbére vonatkozóan univerzális
legyen.
y fk

magasság

A láncgörbe alapú számítás általában nagyfeszültségű (NAF)
szabadvezetékes hálózat (1. ábra) tervezésekor kerül alkalmazásra, középfeszültségű (KÖF), ill. kisfeszültségű (KIF) hálózat
esetén ritkán.
Az ún. állapotegyenlet megoldását, ill. láncgörbe paraméterének (c) a meghatározását a meglévő szakirodalom
részletesen tárgyalja és teljes körű megoldást nyújt. Viszont
a vezetékgörbére vonatkozóan szinte mindig olyan koordináta-rendszert alkalmaz, melynek az origója a láncgörbe
csúcspontjában elhelyezett [1], majd onnan méri a bal, ill.
jobb oldali oszlop vízszintes távolságát, de mindkét irányban
pozitív előjellel. Ez a módszer nem illeszkedik megfelelően a
tervezési folyamatba, mivel a szabadvezetékek tervezése során a távolságot mindig a bal oldali oszloptól mérjük pozitív
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(2)
c
x   f,f
c
Viszont ahhoz, hogy a láncgörbe a szabadvezetékes hálózat tervezésére alkalmas koordináta rendszerben képezzen
vezetékgörbét a vizsgált oszlopközben (a), az y2 görbét vízszintesen és függĘlegesen kell megfelelĘen áthelyezni [3], [4],
ahogy a 3. ábra mutatja. Szándékosan
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hsh
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 arsh
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¨ az
1
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A (26) kifejezés a láncgörbe legnagyobb belógása
felfüggesztési
E
mellett
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egyenlet
segítségév
§hh hh ª a § 2 ª 1 h2  h1h  h
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h2 h2h1
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arsh
 sh
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bmax
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c a / 2MIN
c ¼ a ¯¼2 ¬ 2c© 2
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c
Belógás
a
vezeték
legmélyebb
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A
(26)
kifejezés
a
láncgörbe
legnagyobb
belógása
ferde
felfüggesztési
k
a vezeték legmélyebb
§
h2  h 1
h2  h1 ºBelógás
h2  h1 pontján:
ª1
h2 º½h·¸1
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hasonló
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az
alábbi
jellegzetes
belógások
is
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¨« 22ca§¨ h2 «¬2hc12cª ash a2/c2csh»¼ ¿a¸¹h/ 22c h1 º a 2  1»¼ ª a © 2
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2c  sh a / 2c »¼bmax
¬2
©
( x MIN¯)2az©¬2oszlopköz
c
Belógás
« 2c  arsh 2c  sh a / 2c »  sh ® 2  « 2c  arsh 2c  sh a
¨ 2a felénél:
¼
¬
Belógás a vezeték legmélyebb pontján:
A (26) kifejezés
§ ¬ 2 ª 1 legnagyobb
¯ferde
h2  h©1 a láncgörbe
h2  h1 belógása
h2  k
º
1 ª afelfüggesztési
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/
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b
a
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sh
arsh
sh
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hasonló
módon,
az
alábbi
jellegzetes
belógások
is
meghatározhatók.
·
§ h2  h 1 ª a

½
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«
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h
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º
ª
º
1
a
¨ 2 ¬2 1
2
1
2¾c¸ sh a (28)
/ 2c ¼
2c  sh a
b( x MIN ) 2c  ¨
 arsh

sh 2 ® az
 2  arsh
¯ 2 ¬ 2c
©
VÍZSZINTES
¨ 2a «¬ 2c
2c  sh a / 2c »¼Belógás
2 «¬ oszlopköz
2c FELFÜGGESZTÉS
2felénél:
c  sh a / 2c »¼ ¿ ¸¹
¯
©
Belógás
pontján:pontja azonos magasságban van (h1=
Amikoraahvezeték
vezetéklegmélyebb
két§ felfüggesztési
h2  h1 º
h2 
1 ªa
2 ª1
2 h1
¨
 (29),
ª«a (31)
 arsh
( a / 2a) speciális
2
bErre
c

sh
arsh
sh 2®1(30),
a
vezetékgörbe
egyenletei
valamivel
§ h2esetre
»

h
h

h
h
«
ª
º
a
¨
2
1
2
1
2arsh 2c  sh a / 2c ¼ sh ®¯ 2 ¬ 2c arsh 2c  2sh ah
VÍZSZINTES
( x MINaz) oszlopköz
2c2 ¨FELFÜGGESZTÉS
b(32)
VÍZSZINTES FELFÜGGESZTÉS
©« ¬helyezkedik
¨ 2afelénél
2
2c akkor
2 «¬ 2c
2c van
c
sh el.
a / 2vízszintes
c »¼
 sh as
¬ (h1=h2pontján:
¯felfüggesztésrĘl
4. ábra BelógásiAmikor
görbe a vezeték két felfüggesztési pontja azonos
=h),
magasságban
van
Belógás
a vezeték
x ©a / 2legmélyebb
2 a
(29)
Amikor
a
vezeték
két
felfüggesztési
pontja
azonos
magasság




y
c
ch
c
h
2
c
sh
Erre a speciális esetre a vezetékgörbe egyenletei (29),
(30), (31)
egyszerĦbbek,
mivel a vezeték
v
§ch2 valamivel
h 1 ª avízszintes
h2pon
h
1 ª a legmélyebb
4hc2  h1 º van2 szó.
ban
van) (h12=h
A belógási görbe
a 4.azábrán
szerepel.
akkor
b( x MIN
c 2¨=h),
 arsh felfüggesztésről
 sh ®  «  arsh
VÍZSZINTES
FELFÜGGESZTÉS
(32)
oszlopköz
felénél helyezkedik el.
«
»
¨
x

a
/
2
a
2 kéta¬felfüggesztési
2c 2 · 2c  sh
2c  (h
a / 2c ¼ (29), (30),
sh =a
§ 2© esetre
Erre
egyenletei
¯ 2(30)¬ 2c
Amikor
magasságban
van
x a/2
a
y v a 2speciális
c a ¨vezeték
sh
vezetékgörbe
sh
1
¸  h pontja azonos
(29)
 c ah (20)
 2c megoldásával
 sh 2
y v deriválásával,
c  ch
A (18) egyenlet
majd
(31)
valamivel
egyszerűbbek,
legmélyebb
2c a vezetékgörbe
4mivel
c ¹ a vezeték
©
Erre
a
speciális
esetre
egyenletei
(29),
(30),
(31)
valamivel
e
c
4
c
megkapjuk azt az x értéket (xC) az oszlopközben, ahol a bepontja
(32)
az xoszlopköz
felénél
el.2 º
2 helyezkedik
2 felénél
x  a / 2helyezkedik
a
a
 a /FELFÜGGESZTÉS
VÍZSZINTES
(32)
az
oszlopköz
el.
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· § 4c
·
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a ·
c § 2c
§ 2 x(maximuma)
(31)
lógási görbéneky szélső
2c ¸
2c értéke
 sh 2 van,¸ azaz
h ahol a
y v (30)
a«¨¨vezeték
e felfüggesztési
 ¨¨ e2 a pontja
e 4 c ¸¸ »azonos
 h 		
¨ sh
Amikor
magasságban
van (h1=
xe a / 2két
v
¸
(29)
2c
4c ¹
 c  h ¹2c  sh
y v c 2 ch«©
láncgörbe belógása a legnagyobb.
(29)
©
»
©
¹
Erre
a
speciális
esetre
a
vezetékgörbe
egyenletei
(29),
(30),
(31)
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e
¬
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4c
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a
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a
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c
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h
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¹
©
¹
©
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v
¬
¼
c
4c felfüggesztés
db( x )
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		(20)
A belógási
egyenlete
esetén a (33) kifejezés,
x  a / 2 2 vízszintes
a
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ª§ xgörbe
0
 § ax C
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¹ ¼
x C  x MIN
h2  h 1
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2c¹ ¹
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(21)
(21)
 sh A
0
belógási görbe egyenlete vízszintes felfüggesztés eseténx a a (33)
kifejezés,
		belógása pedig a (34).
2 a láncgörbe legnagyobb
2
a
c
§ca ª§ 2 c/ 2 2  ax 2a·c/ 2 · § 4a2c a  4ac · º
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b
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a
/
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4c ¹
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©22 «¨©
2  c1  arsh
 sh MIN© 1MIN 4c  sh
x C( x ) x MIN
»
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2
c
¹
©
¹
sh

¹
¬
¼ esetén is a vezetékgörbét, ill
dx
vízszintes
felfüggesztés
ATermészetesen
belógási görbeaegyenlete
vízszintes
felfüggesztés
esetén a (33) kifejezés,
dx
aa
ca c
2 a
a
a
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(
x
)
§
·
(34)
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h
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2
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ÖSSZEFOGLALÁS
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belógási
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egyenlete
vízszintes
felfüggesztés
esetén
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C
MIN
2
1
x
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h
h

(21)
A2 (23)
a láncgörbe
legnagyobb
belógása(21)
ferde felfüggesztés esetén nem az oszlopköz2 felénél
van, hanem el vana tolva
MIN
1 szerint
shsh C tárgyaljuk,
0azaz
a
a
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láncgörbe
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ferde
fel		
A
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görbe
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megh
(20)Aonnan
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 arsh
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egyes
eltérések
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felfüggesztés
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módszer
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eltérmatematikailag
parabola
és esetén
láncgörbe
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tárgyaljuk,
azaz
a
[0,a]
intervallumban.
A
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görbét
csak
az
oszlopközön
belül
tárkell
ismernünk
a
görbe
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a meghatározására
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képest,
mert
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láncgörbe
legnagyobb
belógását
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h  h º bbmax
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onnan
valamelyik
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használtak villamosáram-termelésre és mennyit acélgyártásra.
Kína villamosáram-termelése 80%-ban széntüzelésre alapozott. Az Amerikai Egyesült Államokban a villamosáramtermelés 40%-a történik széntüzelésű erőművekben. Ez a
szám azonban jelentősen csökkenni fog a közeli jövőben, a
növekvő számú és kapacitású gáztüzelésű erőművek „újkori”
megjelenésével. A gáztüzelésű erőmű lényegesen olcsóbb
technológia. Elterjedésük a közelmúltban kidolgozott palagáz technológiának köszönhető.
Forrás: Wall Street Journal/2013. Jan. 29.

Dr. Bencze János
Németország még ma is jelenős energia
exportőr

Németország, miután „kiszáll az atomklubból” még ma is Európa egyik legjelentősebb villamos energia exportőre. Köztudott, hogy 2011-ben,
– fukusimát követően
– Németországban bezárták a 8 legöregebb
atomerőművet, és 2022ig be fogják zárni a még
akkor üzemben lévő 9-et
is. 2011-ben a Németországi villamos energia
mixben 46%-ot tett ki a
széntüzelésű erőművekkel előállított energia. A
német kormány és a német parlament határozott szándéka
és elhatározása, hogy 2050-re az energiamixben a megújulók
részaránya eléri a 80%-ot.
Forrás: The Independent/3 April 2013

A világ szénfelhasználásának közel a felét
Kína égeti el

Dél-kelet ázsiai átviteli hálózat

Az ábrához sok kommentár nem szükséges. Mint érdekesség,
ezért tartom érdemesnek e térkép közlését. Piros vonallal a
villamos átviteli hálózat látható, ami átszövi az egész régiót.
A piros háromszögek a már felkutatott földgázlelőhelyeket
mutatják. (Ez lepett meg engem!)
Forrás: Irrawaddy/4 April 2013

Kína szénfelhasználása hihetetlen sebességgel növekedett
az elmúlt tíz esztendőben. Lassan megközelíti a világ szénfelhasználásának a felét, jelenti az Amerikai Energetikai Információs Hivatal (U.S. Energy Information Administration).
Kína hihetetlen energiaéhsége 2011-ben 3,8 milliárd (109) tonna szén felhasználásához vezetett. A villamos áram termelése
2000 óta megháromszorozódott, ez vezetett a jelentősen növekvő szénfelhasználáshoz. 2011-ben Kína volt a világ legnagyobb széntermelője is a 3,5 milliárd tonna szén kibányászásával. Ez a világ termelésének 45%-át jelenti. Az nem tűnik ki a
jelentésekből, hogy a felhasznált szénmennyiségből mennyit
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Villamos berendezések
és védelmek
Vasvári-Nagy Sándor

A villám- és túlfeszültségvédelem szempontjai
a negyedik generációs (4G)
mobil telekommunikáció
energiaellátásának
túlfeszültség-védelmére
A telekommunikációs iparban a legfrissebb átviteli technológia (4G, LTE) bevezetésével nemcsak a jelátviteli oldalon, hanem a tápellátás oldalán is komoly változások
történtek. Ennek a változásnak hatása van a bázisállomásokon alkalmazott készülékek túlfeszültségek elleni
hatékony védelmi megoldásaira is. E cikkben ezeket a
változásokat, hatásokat tekinthetjük át.
The latest transmission standard (4G, LTE) of the telecommunication industry brought significant changes. Not only
into the transmission technology itself, but futhermore the
setup of the power supply system and the installed components changed fundamentally. These changes have a
major effect on the surge protective devices installed in the
power supply system. This article reviews these changes
and effects for the lightning and surge protection system.
A hazánkban is megállíthatatlanul terjedő negyedik generációs (4G, vagy
hivatalos elnevezéssel LTE
– long term evolution) mobiltelefon átviteli szabvány
az eddigiektől eltérő készülékeket (RRH – remote
radio head) használ. Ezek
a fejegységek a korábbi
közvetlen 230 V/400 V-os
váltakozó áramú tápellátás
helyett 48 V-os egyenfeszültségű (DC) tápellátást
igényelnek, ennek megfelelően meg kell vizsgálni,
hogy az adótorony lábához
telepített tápegység és az
adótorony magasabb pontján elhelyezkedő fejegység
1. ábra 4G mobiltelefon bázisállomás
közötti hosszú tápellátó
vezetéken milyen túlfeszültség-impulzusok becsatolódásával kell számolnunk, és ezek csökkentésére milyen
túlfeszültség-védelmi készülékeket alkalmazhatunk.

A rendszer felépítése
A korábbi mobiltelefon átviteli technikáktól eltérően a negyedik generációs rendszerek antennáit törpefeszültségű
(48 V DC) táplálás segítségével látjuk el villamos energiával,
melynek komoly előnye, hogy pl. akkumulátorok megfelelő
összekapcsolásával is előállítható, így a 0,4 kV-os táphálózat
kiesése esetén is biztosítható – hosszabb-rövidebb ideig – a
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2. ábra Eltérés a különböző átviteli technológiák között
folyamatos üzem. A jelátvitel közege is megváltozott, a korábban
használt koaxiális vezetékeket az
optikai kábelek váltották le, melyek nagyobb sávszélességet, így
nagyobb adatátviteli sebességet, valamint zavarvédettséget
garantálnak az átviteli rendszer
számára. A két, eltérő technológiájú bázisállomás csatlakozási
sémájának összehasonlítását a
mellékelt ábra mutatja.
A rendszer további érdekessége, hogy a legújabb rádiótechnikai készülékek már egymagukban képesek az összes korábbi
átviteli technológia (a GSM-től
kezdve az LTE-vel bezáróan) kezelésére, ráadásul mindezt kisebb,
hatékonyabb kialakításban, mint
az összes korábbi technológia
egyenként. Ez a fajta helymegtakarítás a miniatürizációnak köszönhetően a kisebb helyigényből adódóan könnyebben kezelhető bázisállomásokat ered3. ábra 4. generációs rádióátviteli
ményez, melyek számos szemkészülék
pontból (energiaellátás, tartalék
üzem, klimatizálás, stb.) kézzel
fogható gazdasági előnyökhöz (megtakarításhoz) juttatják
a mobilkommunikációs hálózatokat üzemeltető cégeket.
Mivel a jel- és adatátviteli rendszerek a korábban említetteknek megfelelően optikai vezetékeken alapulnak, a vezetékek zavarvédettsége miatt a jeltovábbító vezetékeken nincs
szükség az elektromágneses összeférhetőséget (EMC) szem
előtt tartó villám- és túlfeszültség-védelmi potenciálkiegyenlítő intézkedésekre.

Összehangolás a villámvédelmi
zónakoncepcióval
A biztonságos, folyamatos üzem biztosítása szempontjából
azonban a kis- és törpefeszültségű energiaellátó rendszerek
továbbra is réz alapú vezetékeit a korábbiakhoz hasonlóan –
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pólus közé megfelelő feszültségszintű (48 V-os, 60 V-os, de
alkalmas túlfeszültség-védelmi készülékek segítségével – be
akár még 75 V-os) levezetőt kapcsolhatunk, mely ebben az
kell vonni az épületek vagy bázisállomások (attól függően,
elrendezésben a két pólus közötti kapocsfeszültség korlátohogy a rendszert hová telepítik) villámvédelmi potenciálkizását végzi. Ebben az elrendezésben a megfelelő levezető
egyenlítésébe. Villám- és túlfeszültség-védelmi szempontból
kiválasztásakor a védendő tápegység, illetve a fejegység
kifejezetten a torony-bázisállomás elrendezés a legkedvezőtbelső átütési szilárdsága a mértékadó. A varisztor Up védellenebb. Ebben az esetben a konténerben található tápegység
és a toronyra szerelt RRH (remote radio head – távoli rádiós
mi szintjének (vagy más néven feszültségkorlátozásának) a
fejegység) között hosszú vezetékszakaszok beiktatására van
tápegység átütési szilárdság értéke alatt kell maradnia.
szükség. Villámcsapás esetén ezeken a hosszú vezetékszakaA rendszer bonyolultságát azonban a korábbiakban említett
szokon olyan mértékű feszültségkülönbség léphet fel, mely
összekötő vezetékszakaszok jelentik, melyek a tápegység és a
a konténer (mint LPZ 0/1 villámvédelmi zónahatáron átlépő)
távoli rádiós fejegység között helyezkednek el.
tápvezetékének kimenetén elhelyezett túlfeszültség-levezető
Ezek a vezetékszakaszok túlfeszültség-impulzusok esetén
eszköz védelmi hatását rontja. Ennek elkerülése érdekében az
a dU = L * di
RRH egység tápfeszültdt
ség bemenetére is a
konténerbeli tápegység
egyenletnek megfelelő feszültségnövekedést okoznak a
védelmével megegyező
vezetéklevezetőtől távolabbi végén (lásd 5. ábra). A mobiltelevezetőmodul telepítélefon bázisállomásokon elhelyezett adótornyok magassága
se szükséges.
legalább 20 m, a konténer távolsága a toronytól legalább
Mivel a bázisállomás10 m. Ez összesen legalább 2x30 m vezetékszakaszt jelent. A
torony elrendezésben
fenti egyenletbe egy viszonylag kis áramerősségű (10 kA-es,
a torony maga mint
10/350 µs-os jelalakú) villámcsapást feltételezve is 60 kV-os
természetes felfogó (az
feszültségkülönbség alakul ki. Arról nem is beszélve, ha a toRRH egységeket akár kirony magassága 100 m feletti (ilyen is létezik), és a villámáram
egészítő felfogók felszeerőssége is jóval nagyobb (a 100 kA áram-csúcsérték sem
relésével védett térbe
ritka), ekkor már akár a MV-os nagyságrendbe is beléphet a
helyezve) használható,
vezetékszakaszon kialakuló feszültségkülönbség. Ezeket a fea teljes mobil távközlési
szültségértékeket összehasonlítva a normál tápfeszültséggel
infrastruktúra így a felérzékeljük igazán, hogy mekkora veszélynek vannak kitéve a
fogó védett terébe ketávoli rádiós fejegységek egy-egy villámcsapás alkalmával. A
rül (LPZ 0B). Így a védett
folyamatos, biztonságos üzem biztosítása érdekében a rádiós
4. ábra Védett tér szemléltetése a bázisállomás
fejegység tápellátó bemenetére is érdemes védelmi eszközt
téren
belüli
(4.
ábra)
példáján
telepíteni.
összekötő
vezetékek
Ezen a helyen azonban egy kis eltérés szükséges a megfevédelmére – mivel az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabvány
lelő, az elektromágneses kompatibilitás követelményeit is fiértelmében a védett térben közvetlen villámcsapással nem
gyelembe vevő túlfeszültség-védelmi készülék telepítéséhez.
kell számolnunk – 2-es típusú (azaz varisztor alapú) túlfeszültA rádiós fejegységek és a tápegység között elhelyezett hos�ség-védelmi készülékek (SPD) használhatók. A bázisállomászú vezetékszakasznak nemcsak a túlfeszültség-impulzusok
sokban használt feszültségátalakítók kimenő feszültsége 48 V
során van jelentősége, hanem a megfelelő hatékonyságú poDC, amelyet a következő elrendezésben használnak az antentenciálkiegyenlítés során is. Ahhoz, hogy az átviteli szakaszon
nák táplálására: a 0 V-os referenciaszint közvetlenül földelt,
a földhurkok (és az ezzel járó esetleges kiegyenlítő áramok,
a -48 V pedig a tápellátást szolgálja. További érvek szólnak
a varisztor alapú védelmi megoldások
mellett: ilyen alacsony üzemi feszültségen a szikraközök alkalmazása – azok
viszonylag magas gyújtási feszültsége miatt még vezérelt változatban is
– előnytelen. A szikraközök emellett
egyenfeszültségen nehezen képesek
az átütés során kialakult villamos ívet
megszakítani, mivel egyenfeszültség
esetén nincs nullaátmenet, ahol az ív
– tápláló feszültség hiányában – megszakad, mint azt a szinuszos váltakozó
feszültségű hálózatokon megszoktuk.
Ez további hálózattechnikai problémákat okozhat. A varisztorok ezenkívül
nagyságrendekkel gyorsabb megszólalású eszközök, alacsonyabb védelmi
szinttel, ami az érzékeny elektronikák
védelme szempontjából egy igen fontos tulajdonság.
Az egyik póluson földelt feszültségellátás jelentősen leegyszerűsíti a tápegység kimenetén alkalmazható eszközök
kiválasztását: a két egyenfeszültségű
5. ábra Csatlakozóvezetékek hatása a védelmi szintre (MSZ IEC 62305-4 D.4. ábra)

( )
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zavarok) hatását kiküszöböljük, az egyenfeszültségű tápellátó vezeték talajszinten közvetlenül (galvanikusan) földelt
0 V-os referenciaszintjét a távoli rádiós fejegység (lehetőség
szerint közvetlen) közelében egy szikraköz segítségével el
kell választanunk a helyi földpotenciáltól. Ez annyi különbséget jelent, hogy a talajszinten alkalmazott védelemhez hasonlóan a fejegységnél is elhelyezünk egy varisztormodult a
két egyenfeszültségű pólus közé, ezt kiegészítendő pedig egy
gáztöltésű túlfeszültség-levezetőt (GDT – gas discharge tube)
kapcsolunk a 0 V és a helyi földpotenciál közé (lásd 6. ábra).
Így impulzusüzemben a levezető átütésével megtörténik
a szükséges levezetés, de nincs folyamatosan zárt áramkör
a földelőkörben, így földhurok sem alakul ki. A szikraközök
egyenfeszültségű áramköri használatának korábbiakban említett előnytelen tulajdonságát sem kell figyelembe vennünk,
ugyanis itt a szikraköz csak a távoli földpotenciálok galvanikus leválasztását szolgálja, azon normál üzemi állapotban (de
még az esetleges levezetési folyamat során) sem üzemi-, sem
zárlati utánfolyó áram nem folyik.

7. ábra Meghibásodott NYÁK-panel és alkatrész
túlnyomás következtében felszakadt). A meghibásodás egy
egyszerű szigetelés beiktatásával kiküszöbölhető.

Összefoglalás

6. ábra Távoli földelőrendszerek problémaköre

Gyakorlati tapasztalatok
laborkísérletek során
Egy további alkalmazástechnikai szempont a túlfeszültségvédelmi készülékek és a tápegység összehangolt működésének vizsgálatakor a tápegységek DC-kimenetének túlfeszültségekkel szembeni szilárdsága, illetve a DC-áramkör
tápegységen belüli szigeteléseinek átütési szilárdsága. Laboratóriumi vizsgálatok bizonyítják, hogy nem elegendő a
túlfeszültség-levezetőt egyszerűen csak a DC-kimenet kapcsaira csatlakoztatni, ugyanis előfordulhat, hogy a védelem
Up maximális korlátozási feszültsége magasabb, mint amit
az egyre kisebb helyen összezsúfolt elektronikus alkatrészek
belső szigetelései, illetve a tápegység belsejében az alkatrészek közötti levegőtávolságok mint szigetelési szakaszok el
tudnak viselni. Ilyen esetben egyfelől további, alacsonyabb
Up maximális korlátozási feszültséggel rendelkező túlfeszültség-levezetőt kell beépíteni, valamint újra át kell gondolni a
tápegység elektronikus alkatrészeinek szigetelési terhelhetőségét. Ez akár a panelek tokozaton belüli átrendezésével is
megoldható, de a paneleken alkalmazott elektronikus alkatrészek névleges feszültség értékeinek magasabbra választásával is sokat javíthatunk a helyzeten (pl. 100 µF/63 V helyett
100 µF/150 V paraméterű kondenzátor választása).
A 7. ábra egy ilyen károsodott áramköri modult mutat,
mely egy rosszul kialakított áramút következtében roncsolódott (a kondenzátor tokozata a túlfeszültség miatt kialakult
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A leírtak alapján jól érzékelhető, hogy a mobil telekommunikációs technológiák fejlődése a kapcsolódó (jelen esetben
túlfeszültség-védelmi) technikák átalakulását is eredményezi.
A kezdeti, első generációs bázisállomásokban alkalmazott,
a szikraközös/varisztoros fokozatok közötti induktív (tekercs
vagy vezetékszakasz segítségével megvalósított) koordinációt a rendelkezésre álló hely szűke miatt leváltó vezérléses
koordináció is lassan feledésbe merül (vagy legalábbis veszít
kizárólagosságából), helyét a nagyteljesítményű (mind az
1-es, mind a 2-es típusú levezetőkkel szemben támasztott
követelményeket is teljesítő) varisztoros kapcsolások veszik
át. Ezek a kapcsolások a 2-es típusú varisztorokra jellemzőnél
jóval nagyobb (akár 10/350 µs-os jelalakú rész-villámimpulzusokat) energiákat is képesek biztonságosan levezetni, míg
az érzékeny elektronikák számára – felépítésükből adódóan –
gyorsabb és pontosabb feszültségfigyelést tesznek lehetővé.
Különböző (gáztöltésű szikraközzel kiegészített) változataik
az alkalmazások egyedigéséből adódó földelési problémákra
(hosszú vezetékszakaszok által) is képesek hatásos védelmet
nyújtani.
Irodalomjegyzék
MSZ EN 62305-1:2006
MSZ EN 62305-3:2009
MSZ EN 62305-4:2006
		
IEC 61643-12:2008
		
		
Ábrahivatkozás
MSZ EN 62305-4:2006
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Villamos berendezések
és védelmek
Krén Attila

Veszélyes sztatikus
kisülések elleni védelem
robbanásveszélyes
környezetben
A cikkben kiderül, mit jelent pontosan a sztatikai kisülés,
miért veszélyes, az ipar mely területein és hogyan kell védekezni ellene, mik a rossz és a jó megoldások arra, hogy
biztonságos munkakörülményeket teremtsünk.
This article will reveal, what the static discharge exactly is,
why it is dangerous, which areas of the industry and how
you have to protect against it, what are the good and the
wrong ways to create a safe working environment.
Napjainkban - bár kevés figyelmet fordítunk rá - mindenhol
jelen van a sztatikus feltöltődés mint jelenség. Elég, ha leveszünk egy pamutpulóvert, és utána megérintünk egy földelt
fémtárgyat, ezáltal kisülés - szikra - jön létre.
Természetesen a fenti példa nem okoz komolyabb problémát, de mi a helyzet a különböző ipari területeken (gyógyszer-, olaj-, vegyipar, veszélyes anyagok szállítása, stb.) létrejövő sztatikus feltöltődésekkel? Számos ipari folyamat során
kialakulhat sztatikus feltöltődés:
– folyadékok és porok áramlása közben,
– átfejtések közben,
– egyszerű séta közben
– és még hosszasan sorolhatnánk.
A kialakuló szikrák addig nem okoznak problémát, míg nem robbanóképes közegben keletkeznek. Robbanásveszélyes
környezetben
fokozott
figyelmet kell fordítani
egy esetleges robbanás
megakadályozására. De
hogyan lehet védekezni
ez ellen?
Három tényező együttes jelenléte szükséges
egy robbanás kialakulásához: éghető anyag (éghető gőzök, gázok, porok),
gyújtóforrás (pl.: szikra) és
levegő (oxigén). Ha ezek
közül bármelyik nincs jelen, nem alakulhat ki robbanás. Számos esetben
kizárólag a gyújtóforrások
kialakulásának megakadályozásával biztosítható,
1. ábra Visszajelző földelőcsipesz
hogy ne alakuljon ki robbanás.
A sztatikus kisülések megakadályozásának legegyszerűbb
módja, ha minden tárgy, amivel a szállított anyag találkozhat
- legyen az szilárd por vagy folyadék - azonos potenciálra van
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hozva, így nem alakulhat
ki
potenciálkülönbség,
nem alakulhat ki szikra.
Ez alapvetően egyszerűen
hangzik, de valóban ilyen
egyszerű a megoldás? Sajnos nem.
Az ipari környezetben
sok a változó tényező:
mozgatjuk a tartályokat,
hordókat és zsákokat,
amikből vagy amikbe átfejtést végzünk. Ezeket szintén egyenpotenciálra kell
hozni a töltőberendezés
többi tagjával, valamint az
EPH-hálózattal, különben
2. ábra Ellenőrzött földelés Ex környezetben
fennáll a feltöltődés veszélye. Kézenfekvő megoldás,
ha az összekötésekhez csipeszeket használunk. Ezzel
meg is oldottuk a problémát? Nem, közelről sem.
Nemrégiben megjelent
az ATEX 94/9/EC direktíva
4. kiadása (2012. szeptember). Ennek végén található az új ATEX Borderline,
mely kimondja, hogy a
földelőcsipesznek
vis�szajelzést kell adnia arról,
hogy megfelelő kontaktust
létesített-e a csatlakozta3. ábra Biztonságos közúti átfejtés
tott tárgy és a földelés között. Mit is jelent ez? Azt,
hogy a jelenlegi egyszerű földelőcsipeszek nem felelnek meg
a direktívának, mivel nem adnak visszajelzést a megfelelő
kontaktus létrejöttéről.
A legnagyobb biztonság elérése érdekében ajánlott a csipesz és a földelendő tárgy közötti, valamint a csipesz és az
EPH-hálózat közötti kontaktust is ellenőrizni, azaz az egész
rendszer hurokellenállását mérni.

4. ábra Járműre szerelt földelőrendszer
Fenti mérést különböző folyamatok reteszfeltételévé is tehetjük, azaz csak akkor engedélyezzük a műveletet, ha minden kontaktus megfelelő. A biztonságot tovább fokozhatjuk,
ha a rendszerhez hang- és fényjelzőt is csatlakoztatunk, ami
figyelmeztet minket egy esetleges hiba bekövetkeztéről.
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Jelen pillanatban a sztatikus feltöltődésekkel foglalkozó
hatályos magyar szabványsorozat az MSZ 16040: Sztatikus
feltöltődések. Az MSZ 16040-1 18. pontja kimondja, hogy
„elektrosztatikailag földeltek azok a szilárd anyagok, amelyeknek levezetési ellenállása sehol sem haladja meg a 106 Ohm-ot.”
Ennek megfelelően valamilyen módon mérni kell a levezetési
ellenállást, ha pedig mérjük, kézenfekvő, hogy ki is jelezzük a
megfelelőségét a kezelőnek.
Miért nem jó bármilyen csipesz? A hordók a
legtöbb esetben kapnak
valamilyen felületkezelést
a korrózió megelőzésére.
A legtöbb helyen földelési célra használt egyszerű
csipeszek, hegesztőcsipeszek nem megfelelő kialakításúak, nem biztosított,
hogy megfelelő kontaktust
hozzanak létre a hordó
fémteste és az EPH-hálózat
között. Tovább nehezíti a
helyzetet, hogy robbanás5. ábra Biztonságos vasúti
veszélyes térben csak ATEX
átfejtés
tanúsított csipeszt lehet alkalmazni.
A fenti esetek többsége fix telepítésű rendszerekre vonatkozik, azonban nem szabad megfeledkezni, a közúti szállításról vagy két tárolóedény közti átfejtésről sem. Míg előbbi
esetben a tartályautót szintén hozzá kell csatlakoztatni az

Látogatás az Óbudai Egyetem
új laboratóriumaiban
Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki
Karának MEE Üzemi szervezete hívta meg a Bécsi úti épületébe szakmai látogatásra a VGKB szakosztályt.
Küldöttségünket dr. Kádár
Péter úr, a Villamosenergetikai
Intézet igazgatója, az üzemi
szervezet elnöke fogadta és
érdekes előadásban mutatta be az Automatika Intézet
tevékenységét, kiemelve a
tudományos kutatási eredményeit.
Az Óbudai Egyetem 2010ben a Széchenyi-tervhez kapcsolódó pályázatot nyert
„a felsőoktatási tevékenységek
színvonalának
emeléséhez
szükséges infrastruktúra-fejlesztés az Óbudai Egyetemen”
Napkollektoros egység beltéri
című támogatási projekt
berendezései
keretében.
A projekt célja, hogy az Óbudai Egyetem „a megújuló energiaforrások gyakorlati képzésével, oktatásával, kutatásával
kapcsolatos mérőeszközök, laboratóriumok fejlesztésével, a
tudásalapú társadalom és gazdaság követelményeinek megfelelő, versenyképes szolgáltatásokat tudjon nyújtani”. Közvetlen
cél a megújuló energiák oktatásával és kutatásával foglalkozó
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EPH-rendszerhez, addig az utóbbi esetben elég, ha a két
edényt kötjük össze egymással. Miért? Mert célunk, hogy a
szállított folyadék vagy por mindennel, amivel érintkezhet, egyforma potenciálon legyen, így elég a két edényt egymással azonos potenciálra hozni, ezzel kizárva a feltöltődés kockázatát.
Fentiek megléte esetén nagy biztonsággal kijelenthető,
hogy a rendszer biztonsága eléri azt a szintet, amikor már biztonságos a munkavégzés. A valóság sajnos azt mutatja, hogy
a fent leírtak nagyon sok üzemben nem teljesülnek, emberéleteket veszélyeztetve ezzel.
Ha a cikk olvasása közben eddig esetleg kétségei voltak a
földelésellenőrzés és a sztatikai levezetés fontosságával kapcsolatban, álljon itt egy megtörtént eset. Több munkás üzemanyagot fejtett át hordóba. A megfelelő sztatikai földelés és
összeköttetés nem volt biztosítva. Átfejtés közben a párolgó
üzemanyag sztatikai feltöltődés és az abból eredő szikra hatására berobbant. Egy ember meghalt, egy másik pedig súlyos,
életveszélyes sérüléseket szenvedett. A baleset elkerülhető
lett volna.

Krén Attila
projektmérnök
ROBEX Irányítástechnikai Kft.
kren@robex.hu

Lektor: Kusnyár Tibor, Vasvári-Nagy Sándort

laboratóriumok, oktatási terek létrehozása volt.
Szakosztályunk megjelent
tagjai a projekt keretében
megvalósított laboratóriumokat nagy érdeklődéssel
tekintették meg. Csak felsorolásszerűen: környezeti hatások, ózonállóság, spektrális
sugárzások, napelemek, napSzélgenerátor vizsgáló próbapad
kollektorok, szélenergetikai
generátorok
vizsgálatára
létesült mérő-kutatóhelyek,
valamint a napkollektorok,
biogáz alkalmazása és mindezek infokommunikációs
háttere szolgált új és – mondhatni – lelkesítő ismeretekkel
számunkra.
A látogatás befejeztével
dr. Vajda István professzor
úr ajánlott együttműködési
lehetőséget az egyetem és
Napoztató kamra
szakosztályunk között, az
ezt célzó megbeszéléseket
hamarosan megkezdjük.
Az előadásért, Farkas András titkár úrnak a szervezésért és a
laborvezetőknek a színvonalas bemutatásokért – jókívánságokkal bővített – köszönetet mondunk.
Lieli György
MEE Villamos Gép, Készülék és Berendezés Szakosztály
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Világítástechnika
Dr. Vetési Emil

„JÓ AZ, AMIT JÓL IS HASZNÁLUNK”

A IV. LED-KONFERENCIÁRÓL
A cím első része a IV. LED-Konferencia programfüzetének
– és abban Nagy János a VTT-elnök Bevezetőjének – a
mottója: „… a LED-ek előnyeit és hátrányait már elég jól
ismerjük, de vajon tudjuk-e őket helyesen alkalmazni?”
Erre a gondolatra szerveződtek a 4 szekció előadásai.
Amint az előzőeket, a negyediket is a MEE Világítástechnikai Társaság és az Óbudai Egyetem rendezte.
Az Egyetem Bécsi úti előadótermében 2013. február
5-6-án 175 résztvevő előtt 24 előadás hangzott el
(amelyeknek összesen 38 szerzője volt).

MÉRÉSTECHNIKAI SZEKCIÓ
Elnök: Dr. Szabó Ferenc
Dr. Andor György: LED-ek kutatása és méréstechnikája nemzeti mérésügyi intézetek szintjén
Az első nemzetközi méréssorozatban egyfajta, nem standard
fényforrásokat hasonlított össze 15 nemzeti mérésügyi intézet. A fényerősséget, fényáramot, színkoordinátákat 3-3 db
vörös, kék, zöld, diffúz LED-en mérték. Tanulság: standard
LED-ek szükségesek az egységesítéshez! Az EU támogatja
2010…2013 között a 15 ország közös kutatását a fehér LEDek méréstechnikájának kifejlesztésére és gyorsított élettartam-meghatározási módszerére.
Hantos Gusztáv, Berényi Csaba, Tinódi Péter, Plesz Balázs:
LED-ek alkalmazása napszimulátorokban
A napelemek minősítésére alkalmas napszimulátorokban alkalmazható LED-megoldások 3 kutatási-fejlesztési témáját mutatta be az előadás: 1. A napelemek gyártósorába illeszthető
gyorstesztelő megvilágító egység kifejlesztése 100x100 mmes alapmodulokból. 2. A szabványos spektrális követelmények
teljesítése a szükséges IR-összetevőt szolgáltató halogén izzólámpák spektrumának bekeverésével. 3. A napelemek minősítéséhez szükséges diffúz fénynek megfelelő spektrumot fehér
és színes LED-ek fényének keverésével érték el.
Az előadást követően Schanda professzor kérdésére az előadó válasza: a napfény UV-tartományát is figyelembe vették
a megvilágító egység kialakítása során.
Harnos Jenő, Klinger György: LED-modulok új fejlesztési lehetőségei Zhaga-szabványkörnyezetben
A Zhaga-szabványokat a LED-modulok (=LED light engine–ek)
és –világítótestek csereszabatossága érdekében hozták létre.
A mechanikai, termikus és fotometriai interfészek (illesztések)
definícióit folyamatosan fejlesztik. Eddig nyolc specifikációcsalád jelent meg: A definíciókon túlmenően a külső elektronikus
előtétek mechanikai és termikus illesztéseinek szempontjai,
külső és beépített előtétes LED light engine-ek kültéri és beltéri változatai (egyes beépített előtétes LED-modulok 65 és 85
mm-es fejjel is), végül: közvilágításra és csarnokvilágításra is
alkalmas nagy intenzitású LED-modulok.
Dr. Poppe András: LED-ek kombinált termikus és optikai
karakterizációja
A LED működését a villamos, termikus és optikai tulajdonságai egymással szoros összefüggésben határozzák meg. Mind-
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egyik tulajdonságot alapvetően
befolyásolja a LED aktív félvezető
lapkájának a hőmérséklete. A két
utóbbi tulajdonság kombinált mérésére a JEDEC JESD 51-51 és JESD
51-52 szabványai érvényesek. Az
előadó ismertette a szabványokat,
valamint az ezeknek megfelelő
mérőrendszert. Bemutatta a CREE
XTE teljesítmény-LED-eknek e mérőrendszerrel végzett termikus és
optikai/fotometriai/radiometriai
mérések eredményeit.
Dr. Kránicz Balázs, Szalai Balázs:
LED-ek goniofotometriai mérései
A LED-modulok, -fényforrások és
A hallgatóság
–világítótestek goniofotométeres
mérésére 3 CIE-Publikáció készült:
CIE 121-1966, No. 70 (1987), No. 84 (1984). Ez utóbbi tartalmazza a gyakorlatban használható képleteket, amelyek –
járulékos hibataggal együtt is – csak a teljes térre érvényesek. A szerzők a CIE eszközkészletét új összegező formulákkal
egészítették ki. Példákkal bizonyították képleteik pontosságát és használhatóságát. Megállapításaik: 1/ A teljes térre a
2-változós téglalapformula, míg a féltérre a 2-változós trapézformula a legalkalmasabb. 2/ Új mérésekhez a 2-változós
érintőformulát érdemes használni, mert univerzális és hibatagja is kisebb, mint az előző módszereké.
A szerzők – egyetemi hallgatók közreműködésével – kifejlesztettek és elkészítettek egy „taneszköznek tekinthető”
goniofotométert, amellyel jól szemléltethetők a LED-es mérések.
Molnár Gábor, Hegedűs János, Dr. Poppe András:
LED-ek termikus és fényárammodelljeinek elkészítése mérési
eredmények alapján
A LED PN-átmenet, tokozás és a hűtőszerelvény közötti kvázi
egydimenziós konduktív hőterjedési útvonal struktúrafüggvényekkel leírható. Ezekkel a LED-tok termikus impedanciája,
ill. a tok néhány elemes termikus RC hálózati modellje előállítható. A LED-világítótest hőátadása a környezet felé jellemzően a lámpatestházon át történik, ahonnan a hő konvekcióval
távozik. A lámpatestet leíró 3D geometriai modell és a lámpatestbe tervezett LED-ek termikus modellje alapján – egy
CFD (Computational Fluid Dynamics) módszert alkalmazó
programmal – pontos, a teljes világítótestre vetített termikus
szimuláció is elvégezhető.
Egy LED termikus kompakt modell előállításához – a kapcsolódó JEDEC szabványok alapján – jellemzően kombinált
termikus/radiometriai/fotometriai összeállítást használnak,
amelyben a mért LED – termikus jellemzői mellett – fényáramhőmérsékletfüggése is meghatározható. Ezt a LED fényáramhőmérsékleti modellt a LED-tok termikus modelljéhez csatolva – a CFD szimulációs környezetben – egy világítótestbe
szerelt összes LED üzemi fényárama is jól megbecsülhető.

KÖZVILÁGÍTÁSI SZEKCIÓ
Elnök: Kovács Csaba
Esztergomi Ferenc: Egy „szenzibilis” fényforrás
Az előadó szavaival „ez az érzékeny fényforrás a közvilágítási
berendezésekben ellenséges környezetbe kerül”. Felsorolta a
LED fényáramát – és ezáltal fényhasznosítását – befolyásoló
tényezőket: – Az egyes gyártóktól függenek az eltérő típustulajdonságok. – A hidegebb színhőmérsékletűek nagyobb
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fényhasznosításúak. – A meghajtóáram széles (0,35…2,5 A)
tartományban választható (sőt választják is a fényáram-szabályozás céljára). – Az üzemeltető nem ellenőrizheti a PNátmenet hőmérsékletét, bár ez a fényhasznosításra és az élettartamra döntő hatású. – A nyári-téli 30-40 fokos működési
hőmérsékletkülönbség kb. 10-15% fényárameltérést okozhat. – A bekapcsoláskor mérhető fényáram kb. 1…3 órán át
folyamatosan csökken az állandósult értékig. – Az élettartam
függvényében egyre nagyobb befolyású a tükörelemek hatásfok-csökkentő hatása. Az előadó hangsúlyozta: az egyes
paraméterek változása/változtatása a többi paraméter tulajdonságait is megváltoztatja.

Már a kivitelezési fázisban is jelentkeztek azok a problémák, amelyek az üzemeltetés alatt is megoldandó feladatok
maradtak: A „harmonikusnak nem nevezhető együttműködési készség” a LED-világítótestek üzemeltetője és a közvilágítási hálózat üzemeltetője között.– A világítás helyszíni hibajavítását hátráltatják ott, ahol az üzemeltető gépjárművét a
közterület-felügyelet megbünteti. – A kábelhibát az üzemeltető kénytelen „lerepülőzéssel” (szabadvezetékes átkötéssel)
megoldani a hosszú ideig tartó bontásengedélyezési eljárás
miatt. (A lámpatest megfúrása a „repülővezeték” csatlakoztatása érdekében nemcsak a „dupla munka”, hanem a garancia
elvesztése következtében is hátrányos.)

Kovács Csaba, Mancz Ivette, Esztergomi Ferenc, Schwarcz
Péter, Zaymus Vince: LED-ekkel üzemelő közvilágítási világítótestek követelményei
A szerzők a LED-es közvilágítási lámpatestek követelményrendszere mubi tagjai. Kovács Csaba elmondta, hogy céljuk: a
világítótesteket kiválasztó, vásárló és üzemeltető szervezetek
tájékoztatása a műszaki alkalmasságról. A meghatározások
között új fogalom a „világítótest összes fényárama” (a beépített LED-ek üzemi körülmények között mért fényáramának és
a lámpatest hatásfokának a szorzata), továbbá az „elszámolási
teljesítmény” (a világítótest hatásos teljesítménye a szabványos névleges feszültségű hálózatból). Az alkalmazhatósági
feltételek közül néhány fontos követelmény: – Műszaki dokumentáció (műleírás, szerelési és karbantartási útmutató,
EULUMDAT, IES fájl) magyar nyelven! – Mérések, vizsgálatok
a VTT honlapján ajánlott magyarországi, vagy akkreditált EUlaboratóriumból! – Védettségi fokozatok: optikai tér IP65 (belső tisztítást nem igénylő), szerelvénytér IP65 (kivétel: IP65-ös
tápegységgel IP44)! – A világítótest fő paramétere (elszámolási teljesítmény) szabad szemmel talajszintről olvasható legyen! – Előnyös, ha a LED-modul helyszínen cserélhető, ha a
LED 2700…5000 K-es, ha a vezérlőrendszer protokollja nyílt
rendszerű (gyártófüggetlen).

Szőke Tamás, Kanalas Tibor: LED-lámpatestekkel tervezett
közvilágítási korszerűsítések tapasztalatai
A szerzők a múlt évben 50 település több száz utcájának közvilágítását vizsgálva arra keresték a választ, hogy milyen LEDlámpatestekkel lehet korszerűsíteni a meglévő – zömében
nagynyomású nátriumlámpás és kompakt fénycsöves – lámpatestes közvilágítást. A kérdést a korszerűsítési pályázatokon
indulni kívánó önkormányzatok és a pályázathoz mellékelendő, „a meglévő megvilágítási szinthez adaptált megvilágítási
tervek” tervezői tették fel.
A szerzők vizsgálataiban a 3 áramszolgáltató területén az
oszloposztások, a fénypontmagasságok és –távolságok nagy
eltéréseket mutattak, és a legfontosabb: a jelenlegi megvilágítás többnyire nem megfelelő: alul-, ill. a túlvilágítást egyaránt tapasztaltak. A szerzők a felméréseik eredményeinek
összehasonlításait nem a gyakorta használt „fényforrás-fényáram”, hanem az általuk alkalmazott „útfényáram” mutatóval
végezték. Tapasztalataik alapján formált véleményük szerint
van létjogosultsága a korszerűsítésnek, ha nem is „utca-, hanem városrész” nagyságrendben, mert nem szabad konzerválni sem az alul-, sem a túlvilágítottságot, azaz a szabványtalan közvilágítást.

Babály László, Czaha Gábor, Szabó Róbert: Itt a jövő?
Energiahatékony, intelligens közvilágítási rendszer
A saját fejlesztésű vezérlőrendszer szabályozza a bel- és
kültéri – fénycsöves, nagynyomású nátriumlámpás és LEDfényforrásos – világítótestek fényáramát. A rendszer 3 fő
eleme:
1/ Központi vezérlőegység mindegyik világítótest földrajzi helyzetével és „napra bontott” programjával. 2/ Koordinátor-egység SIM-kártyával az internetkapcsolathoz (max. 230
db világítótesthez). 3/ A világítótest intelligens adó-vevő
egysége, amely a vezérlőjel-csomagból felhasználja a saját
címzésűeket, az „idegeneket” pedig továbbküldi. Saját meghibásodását jelzi a központi egységnek (amely interneten
közli ezt az üzemeltetővel). A koordinátor-egység vagy az
internetkapcsolat esetleges hibájának javításáig vezérli saját
világítótestét.
Mancz Ivette, Horváth Szilveszter: LED-világítótestek üzemeltetési tapasztalatai
Magyarország első három települése, ahol kb. 10%
kisülőcsöves világítótest maradt a közvilágítási hálózaton
az összesen 9299 db LED-világítótest felszerelése után:
Hódmezővásárhely, Komló, Siófok. A 2011…2012. években
végrehajtott kivitelezés során tapasztalt két általános jellegű hiányosság: – az új lámpatesteket a régi szerelvénylapokról induló régi vezetékekre kötötték – az üzemeltetést
is nehezíti, hogy a tápegységek nem egységesek, hanem
gyártóspecifikusak.
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Schwarcz Péter: „LED – egy új fényforrás, amely képes megváltoztatni a világot” – Tények, tévhitek, érvek és ellenérvek
Az előadó az elérhető legjobb („BAT” = Best Available
Technology) közvilágítási világítótestei közül vizsgált
HÁROMfélét: I. a 2012. év „BAT” nagynyomású kisülőcsöves
(HID ’12), II. a 2012. év „BAT” LED-es (LED ’12), valamint III. a
2020. évre várható „BAT” LED-es világítótestet (LED ’20).
Ezeket hasonlította össze és értékelte NYOLC szempont
alapján: 1/ A lámpatestek várható (=tervezett) élettartamának növelése szükségtelen, mivel a „BAT”-lámpatesteké
jelenleg is 100 ezer óra, ami a 4000 h/éves közvilágításban
25 évet jelent. A többi szempontból az előrejelzések a LED
’20 világítótestet sokkal jobbnak minősítik, mint a 2012. évi
két világítótestet. 2/ A lámpatest… és 3/ a fényforrás (nem
tervezhető) meghibásodási valószínűsége. 4/ A lámpatest K1
hatásfoktényezője, 5/ …fényhasznosítása, 6/ … elektronikájának vesztesége. 7/ A fényforrás tervezett élettartama. 8/ A
világítótest összesített mutatója: a teljes élettartamköltség
(10 kHUF/lm), ill. annak reciproka: a 10 ezer Ft-ból előállítható
útfényáram (lm/10 kHUF).

BELSŐ TÉRI SZEKCIÓ
Elnök: Nádas József
Dr. Vetési Emil: Fénycsöves és LED-es világítási berendezések
műszaki-gazdasági összehasonlítása és számítási módszerei –
a fénycső-LED váltás
A fénycsöves és a LED-es világítási berendezés összehasonlítási esetei: I. Fényforráscsere: a meglévő fénycsöves világító-
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„keverni”. A végeredmény megfelelt a várakozásnak: LED-del
a festmények – például „a Picasso” 27 ezer órával – hosszabb
ideig mutathatók be, mint más fényforrással. Ráadásul egy
olyan fénymérő eszközt is kifejlesztettek, amely segítséget
nyújt a károkozási potenciál és a bemutathatóság maximális
időtartamának kiszámításához.

Előadók válaszolnak a feltett kérdésekre
testben a fényforrást (+működtető berendezését) LED-csőre
(+működtető berendezésre) cserélik. II. Berendezéscsere:
a meglévő fénycsöves-csöves berendezés helyére új LEDberendezést létesítenek. Az I. és a II. eset a VILÁGÍTÁSKORSZERŰSÍTÉS. Gazdaságossági számításának minősítése: „gazdaságos” a csere, ha az üzemeltetési költségkülönbözetből
„megtérül” a létesítési (+átszerelési/bontási) költség – az elvárt időtartamon belül, de ha hosszabb: „nem gazdaságos”.
III. Fénycső-LED váltás: új világítási berendezés tervezésekor
a 2 változatot gazdasági számítással kell összehasonlítani. A
ráfordítási (összevont létesítési+üzemeltetési) költség alapján
a minősítés: „takarékos/nem takarékos”. (A III. esetre a gazdaságossági számítás – és annak minősítése: „gazdaságos/nem
gazdaságos” – nem értelmezhető!)
Mintapéldák és –számítások alapján levont következtetés: Napjainkban az 1 műszakos („hivatali) és a 3 műszakos
(„LOFFICE”) irodavilágítási „LED-esítés” kizárólag „állandóan
üzemelve” lehet „gazdaságos”, ill. „takarékos”— ha a gazdasági-gazdaságossági számítás módszere DINAMIKUS, azaz NEM
STATIKUS!
Farkas János: LED-es kiemelő világítás vs. halogénlámpás
technológia a budapesti Cézanne-kiállítás kapcsán
Cézanne munkásságát bemutató kiállítás kurátora a művész
által használt és szeretett fényviszonyokat igyekezett a kiállítótérben kialakítani. Cézanne felismerte, hogy a természetben változik a fény színhőmérséklete, ezáltal az érzékelés és
a tárgyak megjelenése napsütésben más, mint például fedett
égboltnál. Így fogalmazódott meg a szórt természetes fényhez hasonló világítási koncepció. A világítástervezők ebben
a kiállításrendezési helyzetben hasonlították össze a halogén
izzólámpás világítást a LED kiemelő világítással a következő
szempontok alapján: – jó színvisszaadás (Ra>90) – pontos
káprázáskorlátozású optika – szabályozás hatására is változatlan fényforrás-színhőmérséklet – optikák széles választéka
– energiatakarékosság.
Ebből a szempontrendszerből messze a LED-lámpatestek
kerültek ki győztesen.
Jánosi Tamás, Kölkedi Attila: LED-világítás a múzeumokban –
Valóban megóvjuk a művészetet?
2011-ben a fényforrások károkozási potenciálját kutatta a
lindaui múzeum Picasso-festményén a darmstadti és a berlini
műegyetemekkel együtt a Zumtobel. A károkozási potenciál mértékegysége W.m-2.lx-1. Ennek határértékét a kutatás
során nyert adatokkal számolták ki. Alkalmazásával és a CIE
154:2000 előírásaival meghatározták a festmény bemutathatóságának azt a maximális időtartamát, amely alatt még nem
szenved károsodást.
A kutatásban összehasonlított (IR- és UV-szűrős) halogén
izzólámpa és a LED teljesítménye változtatható volt, ezen túlmenően a LED színhőmérsékletét 2700…6500 K közé lehetett
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Dr. Szabó Ferenc: Szilárdtest-fényforrások a múzeumvilágításban
A szerző hivatkozott a tavalyi előadására, amelyben „egy
híres európai műemlék” világítási rendszeréről beszélt
(lásd: ELEKTROTECHNIKA 2012/05). Jelen előadásában a
középkori freskókat színhűen megjelenítő LED színképi
teljesítményeloszlásának meghatározási eljárását ismertette.
Minthogy az alkalmazandó LED színképét a reneszánszkori festékpigmentek reflexiójával kell meghatározni, az esztergomi egykori királyi palotában jelenleg restaurálás alatt
álló Botticelli-freskókon végeztek méréseket, amelyekből a
festékpigmentek reflexiós színképe meghatározható. Ezek
alapján olyan LED színképi teljesítményeloszlást állították
elő, amely a reneszánszkori festékpigmentek esetén megfelelő színhűséget biztosít. Ennek további előnye a – jelenleg
múzeumvilágításra általánosan alkalmazott – halogén izzólámpához és fémhalogénlámpához viszonyítva: nem igényel
UV- és IR-szűrőt, nagyobb a fényhasznosítása, hosszabb az
élettartama, valamint a kiállított tárgyakra gyakorolt hatása
kedvezőbb, mint a hagyományos fényforrásoké.
Szabó Gergely: Épületek kialakítása és az energiahatékonyság
kapcsolata – egy világítástechnikus szemével
A belső tér és a világítás együtt határozza meg a belsőtéri vizuális környezetet. Az előbbit az építész-belsőépítész tervezi
a természetes világítással együtt, de a mesterséges világítás
tervezése a világítástechnikus feladata. A megfelelő vizuális
komfortot kizárólag szoros együttműködéssel valósíthatják
meg. Közösen határozzák meg a belső tér rendeltetését, és
ennek alapján a látási feladatokat. Ezután:
– Az építész-belsőépítész – többek között – megtervezi a
geometriát, a határolófelületeket, a berendezési tárgyakat,
mindezek reflexiós és transzmisszós tényezőit.
– A világítástechnikus ezeknek a „bemenő” adatoknak az ismeretében – a világítás szabványos mennyiségi és minőségi paramétereinek meghatározása után – megtervezi a
világítási berendezést.
Ha az adatok – és ezáltal a paraméterek—eltérnek az „átlagos, szokásos” értékektől, akkor a következmény valószínűleg: energiapazarlás és környezeti fényterhelés…például az
üvegfalon este kiengedett-kijutó fény hatására.
Kovács Zoltán DLA: A fény szerepe a belsőépítészeti tervezésben
A belsőépítész tervező számára a fény szerepe kiemelkedő
a tér vizsgálatához. A tér meghatározásához a fénnyel kapcsolatos fogalmak meghatározóak. Ilyenek: a fény iránya,
káprázásmentesség, színhőmérséklet és színvisszaadás, megvilágítás és annak térbeli-időbeli egyenletessége, árnyék- és
kontraszthatás. Ezek a tervezési folyamat meghatározó elemei a belsőépítész számára, míg a további feladatokat „rábízza” a társtervezőkre, többek között a világítástervező kollégáira, vagyis a megvalósíthatósági és üzemeltetési, valamint
a szabványossági és biztonsági szempontok érvényesítését,
továbbá a gazdaságossággal stb. összefüggő kérdéseket. A
fény téralakító szerepéről tartott érdekes előadását fotókkal
illusztrálva bizonyította, hogy a belsőépítész feladata: a tér
meghatározó elemeinek kiemelése, egyensúlyba hozása a
használója számára, ennek során a fény meghatározó jelentőséggel bír.
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EGYÉB TÉMAKÖRÖK SZEKCIÓ
Elnök: Dr. Samu Krisztián
Erbeszkorn Lajos: A szem periférikus észlelési küszöbének vizsgálata LED-fényforrásokkal
A szerző hivatkozott az ELEKTROTECHNIKA 2012/7-8. számában közölt írására. Ott javasolta a szem periférikus észlelésének vizsgálatához a legújabb technikai lehetőségek alkalmazását. Előadásában ennek a legújabb technikai lehetőségnek,
a LED-nek a felhasználásával végzett kísérletét ismertette,
amelynek célja: a javasolt vizsgálat térszög-tartományának
meghatározása. A vizsgálat eredményeinek a közúti világítással való összefüggésbe hozhatósága érdekében bemutatott
egy olyan saját felvételt, amelyen egy – úttestet megvilágító
– nátriumlámpa és egy – a kísérlete céljára „preparált” – LED
fényei láthatóak. Kísérletének eredményét úgy fogalmazta
meg, hogy hosszú fékútnál a messzebb levő – azaz kisebb
térszögben észlelhető – változásokat kell megkülönböztetni.
Ez a megfigyelése bizonyítja, hogy a közúti vizsgálatok közelíthetőek a csillagászati megfigyelések körülményei felé.
Némethné dr. Vidovszky Ágnes, Dr. Majoros András,
Dr. Schanda János: A LED-es általános világítással kapcsolatos problémák
A szerzők a LED-es általános világítás egyes tervezési, ill. ellenőrzési kérdéseivel foglalkoztak az MSZ EN 12464-1:2012
alapján. Vizsgálták, hogy a káprázáskorlátozás tervezéséhez –
a szabványban előírt – UGR-index a megvalósult berendezésben hogyan ellenőrizhető? Úgy találták, hogy – nem LED-es
– opálburás lámpatestekkel szerelt berendezésekre a képlet
megfelelő. A – szintén nem LED-es – tükrös-rácsos lámpatestekkel a képlet még elfogadható hibát adott. A LED-es tükrösrácsos lámpatesteknek és környezetüknek – az UGR-index
képletében szereplő – adatai nehezen értelmezhetőek, ezért
a tervezéskor számolható, megvalósult berendezésben nehézkesen vagy nem ellenőrizhető. A „nehezen értelmezhető”
adatok: a LED-es lámpatesteknek és a háttérnek a fénysűrűsége, a nézési irány, a pozícióindex. A kérdésekre a válaszokat a
CIE TC 3-50 és a TC 3-53 munkabizottságaiban keresik.
Dr. Josep Carreras: Világítástechnikai anyagok és intelligens
fényforrások: a jelenlegi helyzet és a jövőbeli kilátások. (A barcelonai Katalán Energiakutató Intézet [IREC] munkatársának
angol nyelvű előadását dr. Kránicz Balázs tolmácsolta.)
A működésképtelennek minősíthető Ra lecserélésére
Carreras és munkatársai az IREC-ben új „jósági tényezőt” fejlesztettek ki. Színképek szimulációjával vizsgálták az optimumokat akkor, amikor a célfüggvény: külön-külön ez az új „jósági tényező” (vagy az Ra), a CCT, a sugárzás fényhasznosítása,
valamint: ezeket együttesen.
Kifejlesztettek egy hangolható színképű LED-et, amelyet
mikrokontroller vezérel, a vezérlőszoftver a színképet genetikai algoritmussal optimalizálja.
Legújabb projektjük egy „energiaszüret-helyiségegyüttes”,
amelyben adaptív módon változtatják a természetes-mesterséges megvilágítást, energiát nyernek ki a szélből, a nyílászárók hőmérsékleti gradienséből, a szennyvíz hőtartalmából és
a napsütésből.
Simon Péter Gábor, Dr. Szabó Ferenc: Fényforrás hatásának
vizsgálata a napi életritmusra EEG-szenzorok segítségével
A napi életritmust (az ún. cirkadián-ritmust) a szervezet egyik
biológiai órája szabályozza. Az alvási-ébrenléti ciklust a fény
szinkronizálja a retinán található fényérzékeny ganglionsejteken keresztül, amelyek – közvetve – szabályozzák a
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tobozmirigy melatonin-hormon kiválasztását. Ez a hormon
működteti a napi ritmussal összefüggő folyamatok jelentős részét (pl. testhőmérséklet-változás, fáradtságérzet az esti órák
közeledtével). A ganglionsejtek a 464 nm hullámhosszúságú
optikai sugárzásra a legérzékenyebbek, ezért érdemes figyelni a fehér LED-ek fényporát gerjesztő kék LED – ebben a hullámhossz-tartományban kibocsátott – sugárzására. A szerzők
vizsgálati módszert dolgoznak ki, amellyel közvetlenül megfigyelhetik a fényforrások hatását az éberségre. Az agyi aktivitásból az EEG-szenzorokkal nyert jelsorozatot szétválasztják
frekvenciatartományokra. Az agyhullámok frekvenciatartományai (Hz-ben): delta (0,5-4), teta (4-8), alfa (8-13), béta (13-22),
gamma (22-30). A vizsgálat célja, hogy – a kapott eredmények
alapján – olyan fényforrásszínképi teljesítményeloszlásokat javasolhassanak, amelyek nem befolyásolják az emberi szervezet természetes biológiai ritmusát.
Langer Ingrid, Dr. Wenzel Klára: Új színlátásvizsgáló műszer
LED-fényforrásokkal
Vörös-zöld színtévesztő a férfiak 2-8%-a, a nők 0,5%-a. Sok
szakmához és a közúti forgalomhoz szükséges a színes látás.
Méréséhez pszichofizikai mennyiséget kell minősíteni. Az
ISHIHARA-teszt ”babos könyv”-éből pszeudoizokromatikus
ábrákból kell felismerni a számokat, a minősítés: „jó színlátó/
színtévesztő”. A RAYLEIGH-anomaloszkóppal diagnosztizálható a vörös (protanomália) és a zöld (deuteranomália) színtévesztés. Az ÚJ, LED-fényforrásokkal működő műszer mérési
eredményeit a színes látás matematikai modellje alapján
értékelik. Használatával nemcsak a színtévesztés típusa, hanem a szem 3 receptorának spektrális érzékenységi görbéje
is meghatározható. A kísérleti fázis után az eredményeket és
a modellt az „ép színlátó” és a „színtévesztő” személyeken végzett mérésekkel tervezik ellenőrizni.
Gröller György: OLED-újdonságok
Az OLED, a szerves (organikus) LED vékonyréteg-szerkezet,
amelynek egyedi jellemzője az egyenletes felületi sugárzás. Az 5–10 évvel ezelőtti optimista előrejelzések után pár
év megtorpanás következett, de a nagyobb cégek 2011-12ben megjelentek első termékeikkel. A fényhasznosítás 15–45
lm/W, az élettartam 8-10 ezer óra, az ár 200–1000 euró között
változott. Jelenleg a két anyagtípus közül a kismolekulájú, vákuumtechnikai úton felvihető anyagok jutottak el a gyárthatóságig. Az oldószeres, nyomdai úton, „roll-to-roll” technológiával termelékenyebben előállítható polimer alapú lámpáktól
várható az árak jelentősebb csökkenése. A fényhasznosítás és
az élettartam a közeli években elérik a versenyképes szintet
(80–100 lm/W, 15-20 ezer óra).

INFORMÁCIÓK, ÉSZREVÉTELEK, JAVASLATOK,
KÉRDÉSEK-FELELETEK, ZÁRSZÓ
– Egy elmaradt előadás helyett fontos információt hallhattunk
Schanda professzortól: T. Q. Kahn darmstadti professzornak
a tavalyi konferencián a 10 német város LED-projektjéről
tartott előadásához (lásd az ELEKTROTECHNIKA 2012/05.
számában) új adatok érkeztek, amelyekről Schwarcz Péter
fog beszámolni a Közvilágítási Ankéton.
– „A LED fényárama a bekapcsolástól mért legalább 3 órán át
csökken, ezért UTÁNA ILLIK mérni – informálta a kérdezőt
Esztergomi Ferenc –, különben a MÉRÉS KÖZBEN IS VÁLTOZÓ fényárammal inkorrekt lesz az eredmény.”
– „A LED-ek megtérülési időtartama akkor rövid – válaszolt
egy érdeklődő hallgatónak Dr. Vetési Emil–, ha 0% (!) inflációval, betéti és hitelkamatlábbal, azaz NEM DINAMIKUS,
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A kiállítók
hanem STATIKUS módszerrel számolják, és így tévesztik
meg tudatosan(?)-tudattalanul(?) az érintetteket.”
– Egyik előadás után Schanda professzor kérte a szerzőket és
az előadókat a világítástechnikai terminológia helyes használatára, például a „fényerő” helyett a „fényerősség” a
helyes fogalom.
– Dr. Poppe András javasolta a „LED-es közvilágítási lámpatestek követelményrendszere munkabizottság”– ismertetett
– anyagába: „a LED-lámpatest egyben hűtőegységként
is funkcionál”. Kovács Csaba előadó köszönte a javaslatot.
A szekció-előadások után kibontakozott élénk kérdés-felelet
két felejthetetlen morzsája:
„Kinyílt a bicska a zsebemben – mármint Major Gyuláéban – a
„minden második” lámpatest lekapcsolásával történő világításszabályozás hallatán”.
„Ha tudnám, sem mondanám”—válaszolta Schwarcz Péter –
„a lámpatestek tervezett avulása” fogalmának bevezetését
firtató kérdésre.

Arató András

A Világítástechnikai Társaság
veszprémi tanulmányútja
A veszprémi Pannon Egyetem és a Világítástechnikai Társaság kapcsolata nem új keletű, az egyetem munkatársai, hallgatói évek óta rendszeres részvevői a VTT rendezvényeinek.
Hasonló módon a társaság tagjai is mindig szívesen látott
vendégek ez egyetem fény- és színtani konferenciáin. A VTT
rendszeres szemináriumainak sorában a Virtuális Környezetek és Fénytani Laboratórium meghívására a 2013. márciusi
rendezvényre szokatlan módon nem a budapesti Világítás Házában, hanem Veszprémben
került sor. A mintegy 40 kolléga a VTT által
bérelt autóbuszon utazott Veszprémbe, ahol
érkezés után négy előadás keretében ismerkedtek az egyetemen folyó munkával.
A nyitó előadást dr. Schanda János (1. ábra)
tartotta, aki a tőle megszokott igényes, ám
mégis közérthető színvonalon a világítástechnikai kutatások első számú célpontjával, a világító
diódákkal foglalkozott, ismertetve az eszközök
fizikájának és működésének legfontosabb tudnivalóit. A következő előadó Csuti Péter volt, aki
a LED-ek méréstechnikájáról beszélt, különös
tekintettel a mérések visszavezethetőségére,
a kalibrációs etalonokra. A harmadik előadó
1. ábra Dr. Schanda János
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A konferencia befejezéseként Molnár Károly főszervező
„házigazdaként” köszönetet mondott a VTT elnökének, hogy
„a negyedik” is volt. Megköszönte a Szervezőbizottság – s
ezen belül P. Asbóth Zsuzsa kiemelkedő – munkáját is.
Nagy János elnöki zárszavában a konferencia mottójára
utalva („Jó az, amit jól is használunk”) leszögezte: a LED jó
fényforrás, technológiája jövőbemutató, jó használatát pedig az elhangzott színvonalas előadások elősegítették. „Lemarad, aki kimarad”—mondta –, mert aki nem hallgathatta meg
ezeket, nem tudhatta meg: HOGYAN NE SZÓRJA A PÉNZÉT.
A VTT mindent megtesz e „pénzszórás” ellen, ezért is rendezi
meg 2014-ben az „ötödiket”. Elismerését fejezte ki a Pannon
Egyetem „műhelymunkájáért”, amelyet Schanda professzor és
munkatársai, tanítványai kifejtenek. Bejelentette, hogy a „szokásos keddi szeminárium” márciusban a Pannon Egyetemen
lesz, 12-én. Elmondta, hogy eszmét cserélt Kun Gábor MMK
Elektrotechnikai Tagozat-elnökkel a világítástechnikai oktatás
és jogosultság aktuális témáiról. Megemlítette, hogy a VTT elkezdi a Világítástechnikai Kislexikon korszerűsítését. Felhívta
a VTT-tagok figyelmét az április 9-ei Tisztújító Közgyűlésre, a
NEM-VTT-tagoknak pedig üzente: szeretettel várjuk őket
a VTT soraiba.

Dr. Vetési Emil
c. egy doc.
MEE-VTT tag
dr.vetesi.emil@gmail.com

Lektorálta: Némethné dr. Vidovszky Ágnes

dr. Szabó Ferenc volt, aki
előadásában a világszerte egyre jobban elterjedő
félvezető eszközök világítástechnikai alkalmazásait ismertette. A sorozat
befejező előadását dr.
Magyar Attila tartotta a
világítástechnika energiahatékonysági szempont2. ábra Dr. Szabó Ferenc előadása
jairól, beszámolva többek
között azokról a tervezett kutatásokról, amelyek a megújuló
energiaforrások háztartási célú felhasználásával kapcsolatosak.
(2-3. ábra)
Az előadások után a hallgatóság kisebb csoportokra oszlott, és 4-5 fős társaságokban, forgószínpadszerűen ismerkedett a laboratórium munkájával. Megtekintették az integráló
gömbös, illetve goniofotometriás fényáramméréseket, a színvisszaadással és a fény spektrális összetételével kapcsolatos
vizsgálatokat, ahol alkalom nyílt a különböző színvisszaadási
indexű fényforrások közvetlen összehasonlítására, a tárgyak
színmegjelenését befolyásoló spektrális eloszlások megismerésére. Érdekes volt annak a bemutatása, hogy a korszerű
fényforrások áramfelvétele mennyire eltér az ideális szinuszos
hullámformától, és az olcsó működtető eszközök mennyi
felharmonikussal terhelik a hálózatot.
Különösen figyelemreméltó volt az a kísérlet, melyben a
házigazdák a vendégek benyomásai iránt érdeklődtek egy
változtatható spektrális összetételű LED-fénnyel megvilágított konyhában, illetve nappali szobában. Párosával mindig
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3. ábra Az előadás hallgatósága
két-két világítást kellett összehasonlítani, megjelölve, hogy
melyiket érezzük kellemesebbnek, természetesebbnek, élénkebbnek. Az általános benyomáson kívül a növények zöldjét,
egy piros rózsa színét, illetve az emberek arcszínét is értékelni
kellett.
A szakmai előadásokat és laborlátogatásokat követően
egy gyors városnézésre is sikerült időt szakítani, amit még

Technikatörténet
Farkas András

Bláthy emlékek méltó helyen
2011-ben tartottuk „A vizek
városától a világhírig” című tudományos konferenciát Bláthy Ottó
Titusz születésének 150. és az óbudai Bláthy Technikum 60. évfordulója alkalmából.
A konferencián hat előadás
hangzott el Bláthy munkásságáról,
zsenialitásáról, sakkszeretetéről és
a technikumi oktatásról. Ekkorra
készült el a Pátzay Pál szobrászművész által 1960-ban készített
Bláthy-szoborról készített másolat
(az eredeti a Bláthy szakközépiskola tulajdonában van).
Major László kollégánk segítségével visszakaptuk a Kolos Richárd
Műszaki Szakközépiskolánál tárolt,
szintén 1960-ban készült Bláthy
Az eredeti és a restaurált Bláthy
technikumi zászlót. A zászló igen
technikumi zászló
rossz állapotban volt, egyik sarkánál vizesedés miatt elrohadt az anyag. A ünnepségen sikerült úgy állítani a zászlót, hogy ezt
nem lehetett észrevenni.
Az eredeti tervünk már akkor az volt, hogy az
egyetem B épületében, a régi technikum műhelyépületében helyezzük el ezeket a relikviákat.
Először a zászló restaurálására volt szükség.
Hosszas kutakodás után rátaláltunk Pállné Gyulai
Orsolya textilrestaurátorra, aki a régi magyar zászlók szakértője. Az állapotfelmérés után tisztítás,
majd a zászló műselyem atlasz anyagának javítása következett. A teljes folyamat dokumentációját
megkaptuk.
Tavaly az egyetem „A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése” című KMOP pályázaton
A zászlórúd
támogatást nyert.
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a csepergő esőnek sem sikerült
megzavarni. Kiváló idegenvezetőnk sok érdekességet mesélt
a királynék városáról. A vállalkozó kedvűek a Tűztoronyból is
szemügyre vehették a város látképét. A városnéző séta utolsó
állomása az érseki palota belső
termeinek megtekintése volt.
Mivel addigra már besötétedett, alkalmunk volt megnézni
a várban elhelyezkedő épületek díszvilágítását is. (4. ábra)A
nagyszerűen megszervezett, jól
sikerült, élményekben gazdag
kirándulás után tért vissza a csoport Budapestre.
Arató András

4. ábra Veszprémi vár díszvilágítása

A megújuló energiaforrásokat kutató laboratóriumok mellett a laboratóriumi épület belső tereinek rendbetételére is sor
került. Így adódott a lehetőség a Bláthy-szobor és a technikumi
zászló végleges helyének kialakítására is.
A zászló rúdján 44 pajzs látható. A pajzsokat adományozókat most már történelmi szempontból is fontos megemlíteni,
hiszen egy része megszűnt, más része átalakult.
Iskolák:
Kandó Kálmán Híradásipari Technikum, Bp., Villamos Energiaipari Technikum, Bp., Általános Gépipari Technikum, Vác, Kossuth
Lajos Gépipari és Öntő Ipari Technikum, Zalka Máté Általános
Gépipari Technikum, Állami Árpád Gimnázium, Bp., A Bláthy
technikum 8 nappali és 13 esti osztálya.
Vállalatok, gyárak:
Anód Áramirányító Gyár, Elektro Szerviz Vállalat Bp., ÉM Felvonó Szerelő Vállalat, Bp., Erőmű Karbantartó Vállalat, Bp., Erőmű
Tröszt Bp., Ganz Kapcsoló Készülék Gyár, Bp., Klement Gottwald
Villamossági Gyár, Bp., Különleges Villamosgép Gyár, Bp., Kohó
és Gépipari Minisztérium, Nyersolaj Szivattyúgyár, Bp., Országos
Villamos Távvezeték Vállalat, Bp., Országos Villamos Energia
Felügyelet, Szállító Berendezés gyár, Bp., Transzvill. Budapest,
Villamosgép és Kábelgyár, Bp., Villamos Kismotor Gyár, Bp., Villamos Állomás Vállalat.
A Bláthy relikviák mellett
Bába János és Simon István
kollégáim egy régi Ganz
gyártmányú
egyenáramú
motort is felújítottak, kiállítható állapotba hoztak.
Adódott a feladat, hogy felderítsük mikor készült a motor. Megkerestük Jeszenszky
Sándort, az Elektrotechnikai
Múzeum volt igazgatóját, aki
megtalálta a gép adatlapját
és nagy örömünkre a motor
Ganz gyártmányú egyenáramú motor
110 éves, megérett a méltó
kiállításra.
A motor adatai:
egyenáramú shunt motor, 6 LE, 110 V, 1150 ford/perc. A gyártási
év 1903. 07. 14.
A motort az Iparművészeti Múzeum Zsolnai kiállítására gyártották.
Farkas András docens, Óbudai Egyetem
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Szakmai előírások
Arató Csaba

MEE JOGSZABÁLYFIGYELŐ – 2013/4
Az Érintésvédelmi Munkabizottság 2012. december 5-i
ülésén munkavédelmi kérdéssel: a munkavédelmi célú
kockázat értékeléssel is foglalkozott. Az utóbbi Munkabizottsági üléseken többször előfordult a munkavédelmi törvény által előírt kockázatértékelés témaköre is, pl.
felülvizsgálatok sűrűségének megállapításakor. Ezért
erről egy részletes összefoglalást készítettünk, amelyet
most ismertetünk.
Ma Magyarországon a munkavédelem alaptörvénye a munkavédelemről szóló többször módosított 1993. évi XCIII. törvény
(Mvt.). Ezt kiegészíti a törvény végrehatási utasítása, amelyet a
szintén többször módosított 5/1993.(XII.26.) MüM rendelettel
adtak ki. A törvény elsősorban az alapelveket rögzíti, míg a rendelet a törvény egyes előírásainak gyakorlati végrehajtásához
ad segítséget. A törvény meghatározza az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi
és szervezeti feltételeit, valamint az állam, a munkáltatók és
a munkavállalók feladatait, jogait és kötelességeit. A törvény
54.§ (2) … (5) bekezdései részletesen rendelkeznek a munkavédelmi célú kockázat elemzésről a következők szerint:
(2) A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén
mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az
alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. A kockázatértékelés során a munkáltató azonosítja a várható veszélyeket (veszélyforrásokat,
veszélyhelyzeteket), valamint a veszélyeztetettek körét, felbecsüli a veszély jellege (baleset, egészségkárosodás) szerint
a veszélyeztetettség mértékét. A kockázatértékelés során az
egészségvédelmi határértékkel szabályozott kóroki tényező
előfordulása esetén munka higiénés vizsgálatokkal kell gondoskodni az expozíció mértékének meghatározásáról.
(3) A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és
a megelőző intézkedések meghatározását – eltérő jogszabályi
rendelkezés hiányában – a tevékenység megkezdése előtt,
azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles
elvégezni. Indokolt esetnek kell tekinteni különösen az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés
módjának megváltozását, illetve minden olyan, az eredeti
tevékenységgel összefüggő változtatást, amelynek eredményeképpen a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők megváltozhattak – ideértve a
munkaklíma-, zaj-, rezgésterhelést, légállapotokat (gázállapotú,
por, rost légszennyezők minőségi, illetve mennyiségi változását). Soron kívül el kell végezni a kockázatértékelést, ha az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés
módjának hiányosságával összefüggésben bekövetkezett munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés fordult elő, vagy a kockázatértékelés a külön jogszabályban
meghatározott szempontra nem terjedt ki.
(4) A munkavédelmi hatósági ellenőrzés során a munkáltatónak kell bizonyítania a tevékenység megkezdésének tényét,
időpontját.
(5) A kockázatértékelés eredményeként a munkáltató felelőssége legalább a következők dokumentálása:
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a) a kockázatértékelés időpontja, helye és tárgya, az értékelést
végző azonosító adatai;
b) a veszélyek azonosítása;
c) a veszélyeztetettek azonosítása, az érintettek száma;
d) a kockázatot súlyosbító tényezők;
e) a kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése, a
fennálló helyzettel való összevetés alapján annak megállapítása, hogy a körülmények megfelelnek-e a munkavédelemre
vonatkozó szabályoknak, illetve biztosított-e a kockázatok
megfelelően alacsony szinten tartása;
f) a szükséges megelőző intézkedések, a határidő és a felelősök megjelölése;
g) a kockázatértékelés elkészítésének tervezett következő időpontja;
h) az előző kockázatértékelés időpontja.
A kockázatértékelés dokumentumát a munkáltató köteles
a külön jogszabályban foglaltak szerint, de legalább 5 évig
megőrizni.
A törvény értelmező rendelkezéseit a 87.§ tartalmazza, ebből
idézzük a következő kettőt:
1/F. Kockázat: a veszélyhelyzetben a sérülés vagy az egészségkárosodás valószínűségének és súlyosságának együttes hatása.
1/H. Pszichoszociális kockázat: a munkavállalót a munkahelyén
érő azon hatások (konfliktusok, munkaszervezés, munkarend,
foglalkoztatási jogviszony bizonytalansága stb.) összessége,
amelyek befolyásolják az e hatásokra adott válaszreakcióit, illetőleg ezzel összefüggésben stressz, munkabaleset, lelki eredetű
szervi (pszichoszomatikus) megbetegedés következhet be.
A törvény értelmező rendelkezései között szerepelnek a veszélyek felsorolása is, amelyeket a kockázat értékelés során figyelembe kell venni:
11. Veszélyes: az a létesítmény, munkaeszköz, anyag/készítmény, munkafolyamat, technológia (beleértve a fizikai, biológiai, kémiai kóroki tényezők expozíciójával járó tevékenységeket is), amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége,
biztonsága megfelelő védelem hiányában károsító hatásnak
lehet kitéve.
12. Veszélyes anyag: minden anyag vagy készítmény, amely
fizikai, kémiai vagy biológiai hatása révén veszélyforrást képviselhet, így különösen a robbanó, oxidáló, gyúlékony, sugárzó,
mérgező, maró, ingerlő, fokozott érzékenységet kiváltó, fertőző, rákkeltő, örökletes tulajdonság ugrásszerű megváltozását
előidéző, fejlődési rendellenességet okozó, utódkárosító (beleértve a spontán vetélést, koraszülést és a magzat visszamaradó
fejlődését is), és egyéb egészségkárosító anyag.
13. Veszélyforrás: a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben jelentkező minden olyan tényező, amely a munkát
végző vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyre
veszélyt vagy ártalmat jelenthet.
Veszélyforrás lehet különösen:
a fizikai veszélyforrás, ezen belül: a munkaeszközök, járművek, szállító-, anyagmozgató eszközök, ezek részei, illetve
mozgásuk, termékek és anyagok mozgása, szerkezetek
egyensúlyának megbomlása, csúszós felületek, éles, sorjás,
egyenetlen felületek, szélek és sarkok, tárgyak hőmérséklete,
a munkahelynek a föld (padló) szintjéhez viszonyított elhelyezése, szintkülönbség, súlytalanság, a levegő nyomása, hőmérséklete, nedvességtartalma, ionizációja és áramlása, zaj,
rezgés, infra- és ultrahang, világítás, elektromágneses sugárzás vagy tér, részecskesugárzás, elektromos áramköri vagy
sztatikus feszültség, aeroszolok és porok a levegőben;
• a veszélyes anyagok (lásd az előbbi 12. pontot);
• a biológiai veszélyforrás, ezen belül a mikroorganizmus és
anyagcsereterméke, makroorganiz- mus (növény, állat);
• a fiziológiai, idegrendszeri és pszichés igénybevétel.

•
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A végrehajtási utasításról szóló rendelet 4.§-a, amely az
Mvt. 57.§-ához kapcsolódik, előírja a munkavédelmi szakemberek alkalmazását:
A rendelet 2. mellékletében meghatározott tevékenységet folytató és veszélyességi osztályba sorolt munkáltató a mellékletben megállapított munkavállalói létszámhoz és képesítési
feltételekhez igazodóan köteles … munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező … előírt létszámú
szakembert foglalkoztatni.
Az említett munkavédelmi szakemberek lehetnek a munkáltató saját dolgozói, de megbízás alapján külső, munkavédelemre
szakosodott, és ilyen szakemberekkel rendelkező szakcég is
elláthatja egy cég munkavédelmi feladatait. Ezen szakemberek feladata – sok más mellett – elkészíteni és meghatározott
időközökben ismét elkészíteni, illetve aktualizálni a kockázatértékelést. Ez lehet 3 évente, de a helyi viszonyoktól függően
sűrűbben is el lehet végezni.
A kockázatértékelésben a vonatkozó jogszabályok és érvényes szabványok alapján fel kell mérni a vizsgált munkahelyen
az adott kockázat mértékét, figyelembe véve a veszélyforrás ártalmasságát, illetve az emiatti következményeket és gyakoriságát. Ezek alapján jelentéktelen (elfogadható), alacsony, közepes,
magas és elfogadhatatlan, tehát azonnali intézkedést igénylő
kockázat állapítható meg. A kockázat mértéke alapján meg kell
határozni a szükséges intézkedéseket pl. jelentéktelen kockázat
esetén nem szükséges intézkedés, de elfogadhatatlan kockázat
esetén a tevékenységet le kell állítani a kockázat csökkentéséig.
Ezt az eljárást a vizsgált cég minden munkahelyére külön-külön
el kell végezni, és meg kell határozni a szükséges intézkedéseket, ezek végrehajtásának felelőseit és a határidőket. Végül az
elkészült kockázatértékelést alá kell írni az értékelést készítő
munkavédelmi szakembernek, a cég felelős vezetőjének (ez
jelenti azt, hogy tudomásul vette, illetve azt, hogy benne foglaltakat utasításként végre kell hajtani) és a cég foglalkozás-egészségügyi orvosának, aki ezzel igazolja azt, hogy egészségügyi
szempontból is helyesek az értékelés megállapításai.

Néhány kockázatértékeléssel kapcsolatos jogszabály és szabvány:
- A kémiai biztonságról
• 2000. évi XXV. tv.
• 25/1998.(XII.27.) EüM r. - Az elsősorban hátsérülések koc		 kázatával járó kézi tehermozga		 tás minimális egészségügyi és
		 biztonsági követelményeiről
• 61/1999.(XII.1.) EüM r. - A biológiai tényezők hatásának
		 kitett munkavállalók egészsé-		
		 gének védelméről
• 50/ 1999.(XI.3.) EüM r. - A képernyő előtti munkavégzés
		 minimális egészségügyi és 		
		 biztonsági követelményeiről
- Gépek biztonsága. A kialakítás
• MSZ EN ISO 12100
		 általános elvei. Kockázatértéke		 lés és kockázatcsökkentés
• MSZ EN 29241 sorozat - A képernyős megjelenítőkkel 		
		 végzett irodai munka ergonó-		
		 miai követelményei
- Akusztika. Irodai és információ• MSZ EN 29295
		 technikai készülékek nagyfrek		 venciás zajának mérése
- Sztatikus feltöltődések
• MSZ 16040 sorozat
- Munkahelyek fűtésének és 		
• MSZ 21875
		 szellőztetésének munkavédel		 mi követelményei

Arató Csaba
okl. villamos üzemmérnök,
MEE-tag
cs.arato@freemail.hu

Lektor: Somorjai Lajos

Ember és gép
összhangban van.

IPAR NAPJAI 2013 – ahol ember és gép találkozik.
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közép- és nagyvállalatok számára.
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Átadták a 2012. évi
Magyar Innováció Nagydíjat
és elismeréseket
A múlt évi kiemelkedő innováció elismeréseként a 2012.
évi Magyar Innovációs Nagydíj elismeréseket március
21-én a Parlamentben adták át.

Kövér László, Dr. Szabó Gábor, Dr.Závodszky Zoltán és Cséfalvay Zoltán
Kövér László köszöntőjében kiemelte: az innovációban élenjárók ünneplése a nemzet közös ügye.
A tudás, az innováció
nemcsak gazdasági, hanem demokráciakérdés
is. Dr.Závodszky Zoltán
professzor megemlítette,
hogy a most díjazottak
bebizonyították, mennyire fontos eleme a gazdaCséfalvay Zoltán, Nemzetgazdasági Minisztérium
sági életnek a jól kidolgoállamtitkára
zott innováció, és annak
kiemelt támogatása milyen gyorsan megtérülhet az ország
számára.
Az ünnepségen Cséfalvay Zoltán a
Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a bírálóbizottság elnöke
rámutatott arra, hogy a versenyképesség egyik legfontosabb eszköze
a kutatás-fejlesztés-innováció, amely
a válságból kivezető utat is jelentheti. Magyarország a globális versenyben sikeres a kutatás-fejlesztésinnovációban, a magyar export 20
százaléka magas hozzáadott értékű
termék, és ez az arány térségi ös�szehasonlításban a legmagasabb.
A Magyar Innováció Nagydíja
Az államtitkár hangsúlyozta: a hazai
kutatás-fejlesztés-innovációs ráfordítás 2011-ben a GDP-1,2 százalékát tette ki, 2012-ben ez az
arány magasabb is lehet, és örömteli, hogy a kétharmada a
vállalkozásoktól jön. Az államtitkár szólt arról, hogy 20142020 között valódi és minőségi áttörés lehet elérni ezen a
terülten. Ebben az időszakban az uniós források 60 százalékát
gazdaságfejlesztésre kell fordítani, és minimum 400 milliárd
juthat ebből közvetlenül a kutatás-fejlesztésre, közvetve más
lehetőségekből ez tovább növekedhet.
Cséfalvay Zoltán, a bírálóbizottság elnökeként elmondta:
a 2012-es innovációs nagydíj felhívásra 28 pályázat érkezett,
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az értékeléskor az eredetiséget, a gazdasági sikert, társadalmi
hasznosságot kiemelten kezelték. A bírálóbizottság 22 pályázatot minősített innovatívnak, közülük a nyolc legsikeresebb
kapott elismerést.
A Magyar Innovációs Nagydíjat az NNG Kft. kapta az "iGO
Automotive" navigációs szoftvertermékért, az elismerést
Kövér László házelnök és Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára adta át Balogh Péter vezérigazgatónak.
Balogh Péter, a 2012. évi Magyar Innovációs Nagydíjat elnyert NNG Kft. vezérigazgatója elmondta: „Sikerünk titka a
folyamatos fejlesztésekben, illetve a navigációs piacon az árképzés és a technológia tekintetében kategóriateremtő megoldásainkban rejlik. Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen Magyarországon rendelkezésünkre áll a célunk megvalósításához
szükséges tudás. Hiszem, hogy az NNG sikerét a hazai oktatási
intézmények és az ott tanuló tehetségek is meghatározzák,
ezért felajánljuk az Innovációs Nagydíjjal járó pénzjutalmat a
BME-nek, hogy azzal a hallgatókat és az ifjú kutatókat innovációs
projektjeik megvalósításában támogathassa az egyetem.”
Ez a mostani magas elismerés legjobb példája annak, hogy
a kiemelkedő tehetségű munkatársakat összegyűjtve, minden szabályt betartva is lehet Magyarországról komoly sikereket elérni nemzetközi szinten.
A zsűri indoklása szerint az NNG Kft. által kifejlesztett iGO
Automotive navigációs szoftver korszerű megoldást kínál
az autóipar szereplői számára, hogy ne csak a csúcs-, hanem az alacsony kategóriás járművekbe is minőségi, gyárilag beépített navigációs alkalmazások kerüljenek. Az iGO
Automotive globális navigációs megoldás 118 országot lefedő tartalomportfólióval
rendelkezik, a felhasználó partnerek több mint
60 országot képviselnek,
a hangutasítások pedig
50 különböző hangon
és nyelven hangzanak
el. Az iGO Automotive
termékfejlesztésnek köszönhetően az NNG Kft.
2012-ben 34 százalékos
árbevétel-növekedést ért
el, ami 1,6 milliárd forint
többletbevételt jelentett.
Balogh Péter az elnyert Nagydíjjal
A
Nemzetgazdasági
Minisztérium 2012. évi
Ipari Innovációs Díja
mellett átadásra került a
Vidékfejlesztési Minisztérium 2012. évi Környezetvédelmi Innovációs, valamint az 2012. évi Agrár Innovációs Díjai, a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatal
2012. évi Innovációs Díja
és a   Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2012.
évi Innovációs Díja.  
Csatári László a Különdíjjal
Szakmai szempontból
figyelemre méltó volt számunkra a Magyar Innovációs Szövetség 2012. évi Innovációs Különdíja, amelyet Csatári László,
a Jáger Prod Kft. ügyvezetője vehette át a kültéri nagyelosztó
szekrények termékfejlesztéséért.
Kiss Árpád nyug. főtanácsos, MEE-tag
Képek a szerző felvételei
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Stratégiai megállapodás
a Siemens Zrt. és a BME között
Újabb együttműködési megállapodás jött létre a Siemens
Zrt. és a BME között. A Magyarországon több mint 125 éve
jelen lévő nagyvállalat másfél évtizede támogatja szerződéses keretek között a műszaki felsőoktatás hazai fellegvárát.
Legutóbb a tavalyi évben állt a műegyetemisták kezdeményezése mellé a Siemens Zrt., és főszponzorként anyagi
támogatással, eszközökkel és szakmai tanácsadással segítette a Solar Decathlon nemzetközi megmérettetésen induló
magyar csapatot, melyről lapunk hasábjain is hírt adtunk.
A Dale A. Martin vezérigazgató és Péceli Gábor rektor által
szignált megállapodás többek között egy listaáron háromszázmillió forint értékű PLM szoftvercsomag adományozására, laborfejlesztésre, hallgatói ösztöndíjak felajánlására
és egy közös K+F projekt indítására terjed ki.
A Siemens PLM (product lifecycle management – termékéletciklus menedzsment) szoftver - amit világszerte több mint
70 ezer ügyfél használ a gépiparban, az elektronikai iparban és
más iparágakban – egy olyan komplett rendszert kínál a vállalatoknak, amellyel a teljes életcikluson keresztül képesek menedzselni a termékek eredményességét és költséghatékonyságát
a termék elgondolásától és tervezésétől a gyártáson, illetve a
kapcsolódó szolgáltatásokon át a termék gyártásból való kivonásáig.
A Siemens által felajánlott szoftver-licenszcsomag segítségével a jövő mérnökei már az egyetemi évek alatt megismerkedhetnek a legújabb tervezési technológiával, versenyelőnyt
szerezve ezzel a munkaerőpiacon.
Az innováció az iskolapadokban kezdődik
Dale A. Martin, a Siemens Zrt. elnök-vezérigazgatója az aláírás alkalmából tartott sajtótájékoztatón külön kiemelte az innováció,
a folyamatos kutatás-fejlesztés szerepét a vállalat tevékenységében, amelyet az is alátámaszt, hogy a német vállalatot világszinten is a leginnovatívabb cégek között jegyzik. „Az újító megoldások kidolgozása azonban már jóval azelőtt kezdődik, hogy a tehetséges szakemberek bekerülnének a vállalati berkekbe - az innováció az iskolapadokban kezdődik – mondta
Dale A. Martin. - A jó szakemberképzéshez
pedig elengedhetetlen a megfelelő feltételek biztosítása. A Siemens ebben szeretne
példát mutatni, élen járni.”
Szintén az együttműködés részét képezi a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból (KTIA) elnyert támogatással
megvalósuló közös K+F program is. Péceli
Gábor, a BME rektora előremutatónak és
a kutatóegyetemi program során kialakított egyetemi innovációs ökoszisztéma
sikerének is tartja az együttműködés
ezen új fókuszát: „Az elektromos járműhasználat rövid időn belüli felfutása száDale A. Martin, a Siemens Zrt.
mos kihívás elé állítja az iparágat, legyen
szó akár a gépjárművek töltéséről, vagy a
elnök-vezérigazgatója
megfelelő áramellátásról, annak szabályozásáról, összességében a technika minél hatékonyabb használatáról. A közösségi forrásból futó program révén a diákok már
az egyetemi évek alatt olyan úttörő kutatómunkát végezhetnek,
amelynek eredményei rövid időn belül a mindennapokban is felhasználhatók lesznek.”
A mostani megállapodás keretében a vállalat egyaránt hangsúlyt fektet a jó képességű mérnöki utánpótlás képzésének támogatására, illetve a modern technikai feltételek megteremtésére.

27

A Siemens ezért hallgatók
számára kiírt ösztöndíjpályázatok és a diákok toborzására irányuló programokkal, valamint laborfelújítási támogatással is
segíti az egyetemet, csakúgy, mint korábban.

Péceli Gábor rektor és Dale A. Martin vezérigazgató
aláírja a megállapodást

Korszerű autótöltő a Siemens és a BME közös fejlesztésében
2025-re az autógyártás termelésének egyre jelentősebb részét
már az elektromos autók fogják kitenni - az autógyártásra vonatkozó egyes előrejelzések szerint. Ezzel párhuzamosan kiépül a
szükséges infrastruktúra, azaz a nyilvános töltőállomások, illetve
az otthoni és munkahelyi töltőcsatlakozások hálózata.
A jelenlegi töltő-berendezésekben alkalmazott inverterek (teljesítmény-átalakítók) működésük során jelentős feszültségminőségi visszahatást okoznak. A kezdetben csak elszórtan elhelyezkedő töltők hálózati hatása még kezelhető, azaz kompenzálható,
azonban a tömegesen a hálózatra csatlakozó töltők hatása már
nem. Ez felveti az inverterek optimalizálásának igényét. Ennek
a problémának a megoldására irányul a Siemens és a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának közös fejlesztési projektje,
amelynek célja az e-autótöltők teljesítmény-átalakító moduljának
(az inverternek) optimalizálása. A teljesítmény-átalakító feladata a
hálózati váltakozó áram (AC) konvertálása az e-autók akkumulátorának töltéséhez szükséges egyenáramra (DC).
A projekt során egy új szabályozási eljárást (un. holtidő-kompenzációs módszert) használó irányítóegységet fognak kifejleszteni, amely az inverter működésének vezérléséért felel.
Az új irányításnak köszönhetően a jelenlegi, jellemzően 5%-os harmonikus
torzítás (THD) 1% körülire
csökkenthető, ezzel lehetővé téve az egyre szigorodó villamos hálózati
szabványok betartását, és
a töltők nagyszámú csatlakozásának lehetőségét.
A projekt pénzügyi fedezetét a Siemens mellett
állami forrás: a Kutatási és
Technológiai Innovációs
Péceli Gábor rektor és a meghívottak
alap biztosítja.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem, mint kutatás-fejlesztési központ
A BME Magyarország és a kelet-közép-európai régió vezető
műszaki egyeteme, amely ismét megkapta a kutatóegyetemi
minősítést, melyet a 2013-16 közötti időszakra ítélt oda az
emberi erőforrások minisztere.
A 2013. február 6-án hatályba lépett nemzeti felsőoktatási
kiválóságról szóló 24/2013. Kormányrendelet 1. számú melléklete
a kutatóegyetem minősítéshez három alapvető értékelési szempont figyelembe vételét írja elő: a felsőoktatási intézmény
kutatási kapacitásait, a tudományos és kutatási eredményességet, illetve a K+F és innovációs eredmények hasznosítását kell
értékelni a kutatóegyetemi címek odaítélésekor.
A kutatóegyetemek a költségvetési törvényben külön
jogcímként meghatározott kiválósági támogatási keretből
többlettámogatáshoz jutnak, amelyet a BME kutatás-fejlesztési
célkitűzéseinek megfelelően fog felhasználni
Forrás:Sajtótájékoztató
Tóth Éva
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MIR – 1200

egy perspektivikus reaktortípus az energiatermelésben
2013. április 4-én Budapesten két rendezvényen is
bemutatkozott az új típusú 3+ generációs 1200 MWos nyomottvizes orosz atomerőművi blokk. Gyenyisz
Kolcsinszkij a projektgazda tervezőintézet, a szentpétervári Atomenergoprojekt főmérnöke délelőtt szűk körű
sajtótájékoztatón – ahova az Elektrotechnika szaklap is
meghívást kapott - majd az esti órákban az Energetikai
Szakkollégium Egyesület által szervezett teltházas előadáson mutatta be a MIR-1200 típusú blokk műszaki, biztonsági és gazdasági vonatkozásait.
Az előadáson jelen voltak Kovács Pál klíma-és energiaügyért felelős államtitkár, dr. Rónaky József az Országos
Atomenerghia Hivatal főigazgatója, valamint dr. Aszódi
Attila a BME Nukleáris Technikai Intézet igazgatója mellett az iparág meghatározó vezetői is.
A 3. generációs reaktorok tervezése során a berendezések
szabványosítására, egyszerűbb kivitelre és kevesebb komponens
használatára törekedtek, gyorsabb engedélyezési folyamat és
rövidebb építési idő reményében. Emellett az egyik legfontosabb
szempontként törekedtek a nukleáris biztonság fokozására, elsősorban passzív (azaz külső energiaellátást nem igénylő) védelmi
rendszerek alkalmazásával. Az engedélyező hatóságokat mindenképpen kielégíteni kívánó potenciális európai üzemeltetők
által a zónakárosodási gyakoriságra előírt ≤ 10-6/év, valamint
a nagy radioaktív kibocsátásokra előírt ≤ 10-7/év célértéket
messzemenően teljesítik. E blokkok gazdaságosságát nagymértékben meghatározza az a tény, hogy a tervezett üzemidő
jellemzően 60 év. Az átrakások és a nagyjavítások idejének rövidítésével, valamint a karbantarthatóság javításával a blokkok
teljesítménykihasználási tényezőjét 90% feletti értékekre növelték. A villamosenergia-rendszer szempontjából meghatározó
tervezési szempont volt az, hogy a blokkok képesek manőverező üzemmódban is működni, mely során a teljesítményt akár
20-100%-os tartományban képesek a terhelés függvényében
változtatni, természetesen a részterhelés a gazdaságosságot jelentősen befolyásolhatja. A fejlesztések során kiemelt figyelmet
kapott a súlyos balesetek megelőzése és az esetleges balesetek
következményeinek a csökkentése is, ezért olyan műszaki megoldások születtek, amelyek még súlyos balesetek esetén is képesek
megakadályozni radioaktív anyagok környezetbe jutását.

Gyenyisz Kolcsinszkij előadásában hangsúlyozta, hogy az új
típusú blokk, a MIR-1200 az alapvetően AES-2006-os típusra épül,
kiegészülve számos új követelménnyel is, ezért megfelel mind
az orosz, mind a nemzetközi biztonsági követelményeknek is.
Egyik legfontosabb biztonsági
funkció, hogy a blokk többszörös
védelmet eredményező passzív
biztonsági rendszerekkel rendelkezik, ezek a rendszerek pedig emberi beavatkozás és villamosenergia-betáplálás nélkül is képesek
kezelni egy üzemzavari helyzetet,
ezáltal elvezetve a remanens hőt.
A blokk leállása után 72 órán keresztül képes emberi beavatkozás
nélkül ellátni a blokk hűtését.
A blokk nukleáris rendszerei
kettősfalú konténmentben helyezkednek el, a belső köpeny pedig

A reaktor 3D-s képe
passzív hűtési móddal rendelkezik. Az egyenként
100%-os kapacitással rendelkező biztonsági
rendszereket 4 egymástól független csatornába
rendezték, így megvalósul ezeknek a rendszerek fizikai szeparációja is. A hipotetikus zónaolvadással járó súlyos balesetek kezelését segíti
elő egy speciális konstrukció, az ún. „zónafogó”,
„olvadékcsapda” (core catcher). Ez a szerkezet a
konténment alsó részén helyezkedik el, a zónaolvadék „felfogására” szolgál és súlyos baleset
esetén a megolvadt zóna biztonságos hűtésére is
alkalmas, ezáltal megakadályozva a gőzrobbanás
kialakulásának a veszélyét.
A normál vasbeton külső fal a külső események elleni védelmet szolgálja, és méretezve van
egy nagy utasszállító gép becsapódásából eredő
következmények elviselésére is. Emellett képes

Gyenyisz Kolcsinszkij előadása az Energetikai Szakkollégium szervezésében
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Az „olvadékcsapda”
( core catcher) 3D-s képe
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A VVER-1000/428 típusú Tianwan 1-2 blokk látképe
ellenállni 9-es erősségű földrengésnek, szökőárnak, külső
robbanásnak (nyomáshullám 30 kPa, 1s-ig), valamint hó-,
jégterhelésnek (extrém hóterhelés 4,1 kPa), és szélterhelésnek (30 m/s szélsebességre vannak tervezve a biztonsági
rendszerek) is.
A blokk legfontosabb jellemzői közül kiemelendő a 60 éves
tervezett üzemidő (már kezdeti fázisban vannak olyan előkészületek, vizsgálatok, amelyek megalapozhatják e típus 80
éves üzemidejét), a bruttó 37%-os hatásfok, a magas 92%-os
teljesítménykihasználási tényező, valamint a 12-18 hónapra
tervezhető üzemanyag-átrakás is. Gazdasági szempontból pedig a legfontosabb jellemző, hogy a beruházási költség 15 év
alatt megtérül, ez pedig gazdaságossá, kiszámíthatóvá teszi a
projektet főleg úgy, hogy 60 éves üzemidővel számolhatunk.
A folyamatban lévő beruházásokra alapozva pedig az építési időt is sikerült lerövidíteni. Az atomerőművek akkor a
leghatékonyabbak, akkor a leggazdaságosabbak, ha alaperőműként üzemelnek. Igazodva a jelen kor követelményeihez
és elvárásaihoz az új blokkoknak képesnek kell lenni manőverezésre is, hozzátéve, hogy a nukleáris üzemanyag esetén
számos biztonsági korlátot be kell tartani a teljesítményszabályozás során.

Sajtóhírek

Az erőmű világosan és műszakilag szétválasztható részekből
áll, ezért a megrendelő a projektet különböző módokon is kérheti, így lehetőség van komplett beruházásra, de az is elképzelhető, hogy a cég csak a „nukleáris szigetet” szállítja, a „turbina
sziget” pedig egy más konstrukcióban, építtetővel valósul meg.
A MIR-1200 típusú reaktor lehetővé teszi az adott országban a helyi beszállítok részvételét is a beruházás során.
A cseh energiapolitika két új atomerőművi blokk építését
feltételezi a CEZ Temelin telephelyén. A kiírt tender értékelése folyamatban van, és várhatóan már 2013 végén a döntés is megszületik. Ha a cseh-orosz MIR-1200 konzorcium
nyeri meg a tendert, akkor a cseh beszállítói arány akár 70%
is lehet, ez pedig elsősorban a cseh nehéziparnak köszönhető, amely képes a projekt számára főbb berendezéseket is
szállítani. A paksi tender – jelenlegi információk szerint – év
végi kiírása után a paksi bővítéshez a Roszatom ezt a típust
ajánlhatja. A jelenlegi lehetőségeket figyelembe véve a hazai beszállítás aránya több mint 30% is lehet, de ez az idő
múlásával még növekedhet. A beruházásnak számottevő
GDP növelő hatása lenne, mivel jelentős munkahelyteremtéssel, gazdaságélénkítéssel és infrastruktúrafejlesztésekkel
járna együtt.
Bízunk abban, hogy hamarosan hazánkban is kiírják a paksi
bővítésre vonatkozó nemzetközi tendert.

Hárfás Zsolt
energetikai szakmérnök,
okleveles gépészmérnök
MEE-tag
harfas.zsolt@gmail.com

A képek a szerző felvételei

Jók a Roszatom temelíni esélyei

Hamarosan megkezdődhet a törökországi akkuyui atomerőmű
építése, miután a Roszatom orosz állami atomenergetikai konszernhez tartozó Atomsztrojekszport társaság helyi kirendeltsége és egy török vállalat megkötötte ez első ehhez kapcsolódó
szerződést. A dokumentum értelmében az Özdogu bányászati
és földmunkákkal is foglalkozó ankarai cég kőfejtőt nyit és várhatóan mintegy 4,5 köbméter sziklás talajt dolgoz fel, hogy azt
fel lehessen használni az építkezésnél, a tereprendezésnél. Az
akkuyui erőmű építéséről és üzemeltetéséről szóló kormányközi együttműködési megállapodást 2010 májusában, Dmitrij
Medvegyev törökországi látogatása során írták alá. A fő beruházó
az Atomsztrojekszport, amely négy, egyenként 1200 megawatt
teljesítményű, VVER nyomottvizes reaktort épít. Közülük az első
a tervek szerint 2019-ben kezdi meg a működését. Az akkuyui
létesítmény lesz az első olyan atomerőmű a világon, amely az
építsd-birtokold-üzemeltesd elve alapján működik majd, vagyis
a beruházást végző – orosz, túlnyomórészt a Roszatomhoz tartozó cégekből álló – projekttársaság tulajdonában marad. Ez
finanszírozza a munkák 20 milliárd dollárosra becsült költségeit,
Törökország pedig a reaktorok beindítását követő 15 évre kötelezettséget vállal meghatározott mennyiségű, ott termelt áram
rögzített árú felvásárlására.

Négy szempontból három alapján a cseh-orosz MIR-1200 konzorcium ajánlatát találták a legjobbnak a csehországi temelíni atomerőmű bővítésére meghirdetett nemzetközi pályázat bírálói – így
értesült a RIA Novosztyi orosz hírügynökség a tender kiírójánál,
a CEZ állami többségű energetikai társaságnál zajló értékelés
eredményét ismerő forrásból. A Skoda cseh nehézipari cégcsoport, valamint két, a Roszatom orosz atomenergetikai konszernhez tartozó vállalat, az Atomsztojekszport és a Gidropessz alkotta
MIR-1200 tette a legelőnyösebb árajánlatot, ők kínálják a legjobb
feltételeket a leendő erőmű működésének finanszírozására, és japán-amerikai vetélytársuk, a Westinghouse által beterjesztettnél
háromszor jobbak a mutatói „a szerződés pontjainak és feltételeinek teljesítése” tekintetében is. Az informátort ugyanakkor meglepte, hogy az elbíráláskor nem vették figyelembe a lokalizációt,
vagyis azt, hogy a pályázók milyen arányban vonnának be cseh
vállalatokat a beruházásba, míg a reaktorok közül a Westinghouse által javasolt AP-1000 típusú kapta a jobb minősítést. Pedig
ez utóbbi még sehol sem épült fel, és Európában egyelőre nem is
engedélyeztették, miközben a cseh-orosz cégszövetség annak a
technológiának a korszerűsített változatát kínálja, amely sikeresen üzemel a temelíni erőmű már működő energiablokkjaiban.
A CEZ két új reaktorblokk építésére írt ki tendert. A megbízásért,
amelynek értékét 15 milliárd dollárra becsülik, a MIR-1200 és a
Westinghouse vetélkedik egymással. A munkálatoknak 2016-ban
kell megkezdődniük, és a létesítményeket legkésőbb 2025-ig
kell bekapcsolni a cseh energetikai hálózatba.

2013. 02. 21. - Roszatom, Rusatom Overseas, nuclear.ru

2013. 03. 25 – RIA Novosztyi

KOTIMEX PR

Indulhat a munka Akkuyuban
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Egyesületi élet
Új IDCS rendszer
az ÉMÁSZ üzemirányításában
2013. március 20-án Miskolcon az Akadémiai Bizottság
Erzsébet téri székházának dísztermében rendezte idei
első szakmai konferenciáját a MEE Miskolci Szervezete
az Energetikai Informatika Szakosztály és a PROLAN Zrt.
közreműködésével.

Az Akadémiai Bizottság patinás épülete
A rendezvényen közel 70 fő vett részt. Különös aktualitást
adott az eseménynek a néhány nappal korábbi szélsőséges
időjárás, amely módot adott az új rendszer lehetőségeinek
„éles” körülmények közötti kipróbálására, tapasztalatok
gyűjtésére.
Külön örömünkre szolgált, hogy nagyon
sok látogató érkezett Budapestről a rendezvényre, de érdeklődtek a rendszer
bemutatása iránt a Miskolci Bláthy Ottó
szakközépiskola és a miskolci egyetem tanárai és diákjai is. A szervezők lehetőséget
biztosítottak az elkészült rendszer megtekintésére is. A rendezvény levezető elnöke
Béres József volt.
Megnyitójában röviden ismertette azt a
folyamatot, ami az üzemirányítás korszerűsítés 1984. évi első üzembe helyezésétől
a tavaly decemberben üzembe helyezett
új IDCS (Integrated Dispatcher Center
Béres József levezető elnök
Solution) rendszerig történt. Görgey Péter
EISZ-elnök köszöntőjében elmondta, hogy
az EISZ egyebek mellett feladatának tekinti a korszerű, hazai fejlesztésű informatikai
rendszerek minél szélesebb körű bemutatását. A Miskolcon most üzembe helyezett
rendszer bemutatásával is ezt a küldetést
szeretnék folytatni.
A rendezvényen négy előadás hangzott
el. Az első két előadásban Lázár Ferenc
(ELMŰ DSO) és Hrivnyák Gyula (ÉMÁSZ
DSO) mutatta be az ÉMÁSZ társaságnál
megvalósult új IDCS (SCADA) rendszert. Az
előadók egyet értettek abban, hogy az új
IDCS rendszer legalább akkora lépést jelent
Görgey Péter EISZ elnök
az előző rendszerhez képest a diszpécserek
számára, mint az első rendszer megjelenése a csak telefonos
üzemirányítás után. Az új rendszer jelentős szervezeti változásokat is hozott, hiszen a korábbi hat telephely helyett ma
már két helyről történik az üzemirányítás. Az új rendszerrel
jelentősen nőtt a rendszer redundanciája.

Elektrotechnika 2 0 1 3 / 0 4

Lázár Ferenc színes előadása bemutatta azt a folyamatot, ami az elmúlt öt évben történt az ÉMÁSZ üzemirányítás
korszerűsítése kapcsán. Bemutatta a múltat, a széttagolt
üzemirányító központokat a vaksémáikkal, a KDSZ-t a világító mozaiksémájával és az átépítés folyamatát. Sok izgalmat
jelentett az üzemeltetők számára, hogy a közel 20 éves hardver eszközök mozgatása nem okoz-e olyan meghibásodást,
amely az üzemirányítást lehetetlenné teszi. Előadásában bemutatta a korszerűsítés célját. Elsődleges célként terveztük az
üzemzavar elhárítási idők csökkentését, az üzemzavarral és a
tervezett munkával érintett fogyasztói szám csökkentését
és azonos műszaki megoldás kialakítását az ELMŰ–ÉMÁSZ
üzemirányításban. Természetesen további cél volt az üzemeltetési költségek csökkentése, a helyismeret hiányának kompenzálása és az IT-stratégiához illeszkedő rendszer kiépítése
is. A rekonstrukció érintette a hardverrendszert, biztosította
a szoftverfunkciók kiteljesítését, az IT-rendszer
kapcsolatokat más rendszerekkel és új kommunikációs protokoll bevezetését. A rendszerkapcsolatok közül ki kell emelni
az EÉGIS-rendszert, amely
a térkép alapú megjelenítés és adatkapcsolat
alapja volt. Az előadó által
kiemelt fontosabb funkciók, amelyek biztosították
az üzemirányítás biztonságosabbá tételét:
– távvezérlések kezelése, kiesett fogyasztói számítások,
– üzemzavarok adminisztrálása,
– jelentések készítése,
– tervezett munkák kezelése, KFMU készítése,
– terület és funkció alapú jogosultsági rendszer,
– telefonközpont terület alapú vezérlése.
A rendszer 2012 decembere óta éles üzemben megy, a régi
rendszer lebontásra került. Jelenleg a kisebb-nagyobb hibák
javítása, a rendszer készség szintű használatának betanulása
az elsődleges. Természetesen az IDCS használata során új fejlesztési igények is megfogalmazódnak.
Hrivnyák Gyula előadása a régi SCADA és az új IDCS rendszert hasonlította össze üzemeltetői szempontból. A legfontosabb paramétereket tekintve a következők emelhetők ki:
Régi SCADA rendszer:
– IEC 101 soros kommunikáció,
– alapvetően beszéd alapú kapcsolat (telefon és URH),
– csak villamos sémák a képernyőn,
– csak NAF hálózatszámítás,
– kizárólag üzemirányítási célú alkalmazás,
– külvilágtól elzárt rendszer,
– kinyerhető file-ok más felhasználók számára (pl. terhelésnapi adatok),
– kézzel rajzolt séma, a változások nehezebben kezelhetők,
– helyismeretre épült a rendszer,
– KDSZ és ÜIK helye fizikailag kötött volt, öt ÜIK és a KDSZ
telephelye fizikailag elkülönült.
Új IDCS rendszer:
– IEC 104 hálózatos protokoll a kommunikációban,
– beszéd alapú és elektronikus kapcsolat,
– villamos és térkép (GIS) alapú sémák,
– NAF és KÖF hálózatszámítás,
– üzemirányítási és üzemviteli célú alkalmazás,
– nyitott rendszer,
– számítógépes kapcsolat más rendszerekkel,
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– EÉGIS (térinformatika) adatokból naponta aktualizált,
objektum alapú hálózatkép, sémakép nem változik,
– helyismeret igénye csökkent,
– rugalmasabb munkamegosztás. Két telephely, amely egymásnak tartaléka. A miskolci telephely a KDSZ-t és három
ÜIK munkahelyet (Miskolc, Sárospatak és Eger), a gyöngyösi tartalék rendszer két ÜIK munkahelyet (Salgótarján és
Gyöngyös) tartalmaz.

Móczár Gergő (PROLAN) záró előadásában a rendszerszállító szemszögéből tekintette át az ÉMÁSZ projektet. Előadásában bemutatta a rendszer főbb méreteit, amely 56 RTU-t,
310 TMOK-t, 40 000 adatpontot, 135 NAF/KÖF, 8950 KÖF/KIF
transzformátort, 12 000 kézi kapcsolókészüléket, a NAF és a
KÖF hálózatot, valamint külső lezáró hálózatot, MAVIR, EÉGIS
és Mirtusz külső kapcsolatokat tartalmaz. A rendszer sebességére jellemző, hogy egy teljes adatfrissítés ideje 2 sec.

Előadásában különböző sémaképeken keresztül igyekezett bemutatni azt a változást
is, amit az új rendszer az üzemirányítók számára jelentett. Az új rendszer igazi próbáját
a március 14-17. közötti üzemzavarok kezelése jelentette, Elmondta, hogy bár kezdetekben az üzemirányítók nehezen fogadták el az
üzemirányító központok összevonását és ezzel
kapcsolatos utazási kötelezettségeket, de ez
az üzemzavar bizonyította, az összevonásban
Az új IDCS rendszer bemutatása
nagy előny, hogy az üzemirányítók képesek
egymást helyettesíteni. Természetesen ezt azok a keresztvizsA projekt kapcsán két egyenértékű szerverközpontot alakígák tették lehetővé, amelyeket az üzemirányítók az elmúlt
tottak ki Miskolcon és Gyöngyösön, valamint 14 munkahelyet
években tettek le.
Miskolcon, Gyöngyösön és Budapesten. A kommunikáció
zárt, IP alapú, redundáns távközlési hálózaton keresztül törtéLendák Imre (Schneider Electric DMS) előadásában az
nik, automatikus hibadetektálással. Bemutatta a 12 db 42”-os
ÉMÁSZ IDCS rendszerben megvalósított következő DMSmonitorból kialakított aktív sémafalat, valamint a munkahefunkciókat ismertetette:
lyenként található 56”-os QuaD HD monitorokat, amelyen
– hálózatmodell,
egyidőben több képernyő kép is elhelyezhető.
– hálózatképek, keresés,
A munkahelyekhez ezen kívül 4 db 24”-os monitor egy
– topológiaanalízis,
17”-os érintőképernyő a gyors képhívásokhoz, valamint
– hálózatoptimalizálás,
egy 17”-os érintőképernyős telefon tartozik. A megvalósítás
– kapcsolási sorrendek,
során lényeges kérdés volt az IT-biztonság, amelynek során
– kiterjedt terület helyreállítása,
biometrikus azonosítást és IT-auditot kellett megvalósítani.
– veszteségszámítás,
Előadásának végén néhány szót szólt a közeljövő fejleszté– zárlatszámítás,
si irányairól, a „hogyan tovább?” kérdéséről. Ennek kapcsán
– megbízhatósági analízis.
kiemelte a pontosabb adatokat, a terepi adatgyűjtés bővíA funkciókat részletesen bemutatni egy cikk keretében
tését, az adatgyűjtést más rendszerekből, a fogyasztóra lenem lehet, ezért közülük néhányat emelnék ki röviden.
bontott érintettség meghatározásának lehetőségét és a KIF
Hálózatképek. A rendszerben a következő képi megjeleníüzemirányítást.
tések találhatók:
– térkép,
– egyvonalas hálózatkép,
– alállomási egyvonalas,
– berendezések részletei.
Topológiai analízis, hálózatszínezés:
– különböző színezési módok:
– ellátottság alapú,
– Naf alállomás ellátási területe,
– Naf/Köf trafó ellátási területe,
– leágazás.
– a színezés gyorsan követi a változásokat.
Hálózatoptimalizálás. A bemutatóban Miskolc város 10 kV-os
kábelhálózatának optimalizálását végezte el. A javaslat értelmében jelentős veszteségcsökkentés érhető el a hálózat
átrendezésével. Elmondta, hogy az olasz ENEL tudományos
munkákat jelentetett meg arról, hogy szezonális optimalizálással mennyi megtakarításuk volt.
Kapcsolási sorrendek készítése történhet:
– kézileg vagy automatikusan,
– automatikusan másik funkciókból (pl. hálózatoptimalizálás),
– a fejléc a megrendelő igényeivel összhangban,
– a kapcsolások összeállítása szimulációs módban – elemzések,
– végrehajtás éles üzemben,
– export, nyomtatás.
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Az előadóterem
Béres József zárszavában megismételte, fontos számunkra, hogy minél többen ismerjék meg az eredményeinket.
A közös gondolkodás jelentsen előnyt mind a MEE, mind a
Társaság számára. Legyünk aktív szereplői a fejlődésnek.
Végezetül megköszönte az előadók felkészülését, érdekes előadásait és a résztvevők érdeklődését.
Orlay Imre
Miskolci MEE Szervezet elnöke
Lektor: Görgey Péter
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Hírek Győrből
Nagyfeszültségű Show
és a Napsugár fiúk

FAM biztonsági ruha

Márciusban egy kivételesen napos délután
busszal érkeztünk Győrből Budapestre. A BME
V1 épület aulájában fogadott bennünket
dr. Kiss István VET tanszékvezető. Köszöntő
szavak, a biztonsági oktatás és aláírás után léphettünk be a nemrég szépen felújított „Zsiráf
istállóba”, ahogy egyetemistaként neveztük a
Nagyfeszültségű laboratóriumot. A biztonsági nyilatkozatot gyorsan aláírók mindjárt meg
is ijedhettek, hiszen az aktuálisan mérést végző hallgatók egy 10-es villámsorozattal várva
bennünket, próbára tették a füleket és szíveket. A bemutató során a mindenki számára
nagy érdeklődést kiváltó függőlegesen mozgó
„FAM-bicikli” mellett közérthető nyelven is

elmondott szakmai bemutatóban, showban
megtekintettük az új
nagy- és középfeszültségű FAM-pályát, a biztonsági ruha „ívhúzó”
képességét, a villám
roncsoló hatásait és a
bátrak kipróbálhatták a
Faraday-kalitkát is. Sőt
a szemfülesebbek még
A nagyfeszültségű laboratórium
a Győri Nemzeti Színház
makettjét is megtalálták, mely a villámvédelmi vizsgálatokhoz készült. A bemutató során a mérést végző hallgatók is
csatlakoztak hozzánk és hogy ne tartsuk fel őket, indultunk is
a következő programra a Madách színházba, ahol Neil Simon
Napsugár fiúk című remek darabját nézhettük meg.
Nemes László, MEE Győri Szervezet titkár

MEE rendezvények a Construmán
A világítástechnika szakmai
napja a CONSTRUMA 2013
szakkiállításon
„Energiamegtakaritási lehetőségek a világítástechnikában”
címmel rendezte meg 2013. 04. 11-én a MEE-VTT és az
MMK-ETT a K épület konferenciatermében a Világítástechnikai Szakmai Napot. A 250 fő befogadására alkalmas előadótermet megtöltötték az érdeklődő szakemberek. 290 fő
regisztrált, de a látogatók száma láthatóan több volt, mert
a regisztráltak mellett olyanok is eljöttek, akiket a szakma
iránti érdeklődés vonzott a rendezvényre.
A hallgatókat 1 kreditponttal jutalmazta az MMK. A kétórás rendezvény megnyitójában Nagy János VTT-elnök
hangsúlyozta, hogy a LED az egyetlen fényforrás, amelyről
immár negyedik éve sorozatban rendez közösen konferenciát az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki
Kara és a MEE Világítástechnikai Társasága. A 2013. február
5-6-án megtartott IV. LED KONFERENCIA huszonnégy előadásából négyet „hozott” a VTT erre a szakmai napra.
Elsőként Esztergomi Ferenc tartotta meg előadását Egy „szenzibilis” fényforrásról.
Részletezte a LED fényáramátfényhasznosítását befolyásoló
tényezőket. Ezek egyike: a gyártók a meghajtó áramot 350 mA
és 2,5 A tartományban választják, főként fényáram-szabályozási célból. Az érzékenység következménye, hogy a nyári-téli kb.
30-40 fokos működési hőmérséklet-különbség kb. 10-15%-os
Esztergomi Ferenc válaszol a kérdésekre
fényáramváltozást okoz, továbbá az a tény is, hogy a bekapcsoláskor mérhető fényáram az állandósult érték eléréséig kb. 1…3
órán át csökken.
Kovács Csaba a VTT LED-es közvilágítási lámpatestek követelményrendszere Munkabizottság tagjaival együtt készített
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LED-ekkel üzemelő közvilágítási világítótestek követelményeinek főbb részleteit
ismertette. Az alkalmazhatósági feltételek között két új
követelmény:
1/ A mérések, vizsgálatok kizárólag a VTT honlapján ajánlott magyarországi vagy akkreditált EU-laboratóriumból
Hallgatóság a VTT Napon
fogadhatók el.
2/ Új fogalomként kötelező
közölni a „világítótest összes
fényáramát” (a beépített LEDek üzemi körülmények között
mért fényáramának és a lámpatest hatásfokának a szorzatát), valamint az „elszámolási
teljesítményt” (ez a világítótest hatásos teljesítménye a
szabványos névleges feszültségű hálózatból).
A konferenciaterem előterében is folytak
Szőke Tamás tartotta a LEDa szakmai megbeszélések
lámpatestekkel tervezett
közvilágítási korszerűsítések tapasztalatai című előadást.
Társszerzőjével – Kanalas Tiborral – három áramszolgáltató ellátási területén szerzett tapasztalataikat úgy összegezte, hogy
ott lehet energiamegtakarítást elérni a LED-es korszerűsítéssel,
ahol a meglévő világítás szabványos vagy annál jobb. Hangsúlyozta: nem szabad konzerválni sem az alul-, sem a túlvilágítottságot, azaz a szabványtalan közvilágítást.
Az utolsó előadás címe: Elérkezett a fénycső-LED váltás
ideje az irodavilágításban? Ez a konferencia-előadás alcíme,
főcíme pedig a „Fénycsöves és LED-es világítási berendezések
műszaki-gazdasági összehasonlítása és számítási módszerei –
a fénycső-LED váltás” volt, mondta dr. Vetési Emil. A főcím-alcím
felcserélésének oka a konferenciahallgatók hasznos észrevételeinek „bedolgozása” ebbe a CONSTRUMA-előadásba, például „az irodavilágításban” címkiegészítés, valamint nemcsak
a 0,0%-os (statikus) és a 25%-os (dinamikus), hanem a10%-os
kamatlábbal történő megtérülésszámítás.
Dr. Vetési Emil, a MEE-VTT és az MMK-ETT tagja
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MEE-megjelenés
a Construmán
Április 14-én vasárnap zárult a Construma 2013 szakkiállítás seregszemléje. Már a szakmai napokon nagy számban érkeztek érdeklődő látogatók a kiállítások területére. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület évek óta szakmai
partnere a Constumának is, amelyen a jelenlétünk szinte
„elvárt kötelességet” jelent.
Az ODOO előadó csapata

Fotó: Kiss Árpád

várták az érdeklődőket. Három napon keresztül, április 12-1314-én MEE Szakmai előadások cím alatt tartott az öt csapattag 5-5 percben előadást, ki-ki a szakterületéhez illeszkedően
beszélt a ház kapcsán, megemlítve az egyesülettől kapott
támogatást.
A fiatalok előadásai:
Birtalan Orsolya: A ház,
ami Madridban nyaralt:
Odooproject
Ádám Gábor: A versenyház
napelemes rendszere
Dudás Péter: Innováció a
napelemes rendszerben
Debrődi Balázs - Polyák
Máté: Miért kell nekem még
egy ,,kütyü" a házba? –
A ház automatizálási megoldásának ismertetése.
Ádám Gábor előadása
Így, a nyitónap kivételével, minden nap volt MEE szakmai előadás. A hagyományt
követve idén a kiállítás második napján, április 11-én délelőtt a gépészek, délután a Világítástechnikai Társaság várta
a szakma iránt érdeklődőket, nem kevés sikerrel.

Élet a MEE standon
A MEE saját standdal jelent meg CONSTRUMA Szakkiállításon a D pavilonban. A stand mottójaként idén is a „MEE
elkötelezett a fiatal szakember utánpótlás támogatásában”
üzenetet választotta.   Az egyesület feladatának tartja a fiatal
tehetségek gondozását és a szakember-utánpótlás támogatását. Kiállítói standunk ezt az üzenetet közvetítette. Emellett
a standon a MEE tevékenységével, küldetésével, valamint az
Elektrotechnika folyóirattal ismerkedhettek meg az érdeklődők. Információs anyagokat vihettek a látogatók a MAVIR
tevékenységéről és a Finder cég termékeiről. Itt szakmai kérdésekre is válaszoltak a kollégák. Tablón mutattuk be azokat
a lehetőségeket, amelyekkel a fiatalokat kívánja a MEE elérni.
A szórólapon a „Hobbim az elektrotechnika” pályázat tájékoztatóját vihették magukkal az érdeklődő fiatalok. Többen az
egyesületi tagság lehetőségéről kértek információt. Olyanok
is voltak, akik ezt követően tagként regisztráltak az egyesület
honlapján.
A MEE idén is teret adott a világversenyről sikerrel hazatért
Odooproject fiatal tervezőinek, akik az egyesület standjánál
plakátokkal, makettel és szóróanyagokkal felszerelkezve

Egy érdeklődő részletes tájékoztatása a házról
Az Odoo csapat tagjai a MEE-stand nyújtotta lehetőségek
mellett további sikereket is begyűjthettek a Construmán.
Két díjat vettek át: az Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége (ÉMSZ) által kiírt Év Tetője
Nívódíj Pályázat "Legjobb épületburok" kategóriájában az
Odoo ház különdíjat nyert. Az már hab volt a tortán, hogy
az Odoo épületszerkezetét tervező fiatal csapat a legjobb
épületszerkezeti tervezésért járó „Aranyceruza" vándordíjat
is elhappolta a szakma nagyjai elől, és magával vihette erre
az esztendőre.
Ezek a fiatalok a MEE-tagjainak táborát erősítik.
Tóth Éva
Képek a szerző felvételei
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Nekrológ
Dr. Kiss Lajos (1936-2013)
Mély megrendüléssel értesültünk arról, hogy
rövid kórházi kezelés után életének 77. évében
váratlanul elhunyt Dr. Kiss Lajos kollégánk.
Dr. Kiss Lajos 1936. augusztus 7-én született
Megyefán. Középiskoláját a pécsi gépipari technikumban végezte, majd a BME Villamosmérnöki Karán erősáramú szakon szerzett diplomát
1960-ban. Kandidátusi értekezését 1993-ban
védte meg Nagy erőművi blokkok turbina-generátor tengelye torziós lengéseinek vizsgálata címmel. A MEE-be 1962-ben lépett be, 1973-ban
MTA Akadémiai Díjban részesült, tudományos munkájáról
több mint 30 publikációban számolt be, könyvet írt a „Villamosenergia-gazdálkodás” címen, közreműködött egyetemi
tankönyvek, jegyzetek írásában is.
Első mérnöki munkahelye a Salgótarjáni Szénbányászati
Trösztben volt. 1962-től haláláig a BME Villamos Energetika Tanszékének Villamos Művek és Környezet csoportjában
és annak jogelődeiben tanított különböző beosztásokban,
végül docensként ment nyugdíjba. Tudományos és mérnöki kutatói-fejlesztői munkája, valamint oktatási tevékenysége összefonódott, szorosan kapcsolódva a tanszék
profiljához. Munkáját mindig igényesen, nagy pontossággal végezte. Kutatási eszköz fejlesztései nem egyszer hézagpótlóak voltak a korábbi évtizedek embargóval sújtott
világában. Az 1960-as években a Villamos Művek Tanszéken folyó analóg számítógéppark létrehozásában és alkalmazásában élenjáró szerepet töltött be. Elsők között vett
részt aktívan a digitális számítógépi korszak eszközeinek
az alkalmazásában. Tevékenységének fő irányai az alábbi
címszavakban foglalhatók össze:
– villamos forgógépek elektromechanikai tranziens jelenségeinek vizsgálata, különös tekintettel a nagy turbina-generátorok üzemeltetésére, szabályozására;
– nagy energiarendszerek rendszerközi lengéseinek vizsgálata;
– a rendszer-együttműködés szinkronizált fazormérésen
alapuló regisztrálásának tudományos megalapozása és
alkalmazása;
– áramlási jelenségek vizsgálata, a hasonlóságelmélet alapján, így árhullámok terjedése, véráramlás valamint távfűtőrendszerek áramlási tranziensei;
– energiarendszer üzemvitelének gazdaságossági kérdései.
Életében mindvégig nagy teherbírású, kitartó és nagyon
precíz embernek ismertük meg, aki az élet kisebb-nagyobb próbáit fanyar humorral, sok aforizmával próbálta
és tudta legyűrni. Nem szokott panaszkodni, ha kellett,
szívós újrakezdéssel megoldotta a helyzeteket. Személye
a kitartásnak, fáradhatatlanságnak, a nehézségek ellenére
is mindig friss optimizmusnak és eredményes munkának a
példaképe lesz. „Fel a fejjel, amíg még van”, szokta másoknak is bátorításul mondani. Ezt a bátorító mondását most
már nélkülöznünk kell.
Búcsúzunk tőle és emlékét kegyelettel őrizzük.
A Tanszék munkatársai
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Hírek Szegedről
A cikk teljes terjedelmében a MEE honlapján:
MÉDIA/ "Elektrotechnika/aktuális szám", következő hónaptól pedig
MÉDIA/ "Elektrotechnika/korábbi számai" menüpont alatt olvasható
Arany László:
Régiós koordinációs megbeszélés
a tisztújítás jegyében
2013. március 12-én MEE Dél-Alföldi
Déri Miksa Koordinációs Központ
vezetője és régiós elnök, Hiezl József - aki egyben az országos Jelölő
Bizottság elnöke is - megbeszélésre
invitálta területi szervezetek vezetőit. Az ülésen beszámolt a Jelölő
Bizottság munkájának jelenlegi állásáról. A régió szervezeteinek vezetői pedig a területi szervezetek
tisztújításának helyzetéről, előkészítéséről, illetve az ezzel kapcsolatos
elképzeléseikről adtak számot...

Hiezl József koordinációs elnök
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10. Rejtvény
Melyik helyen nem működött tanárként Jedlik Ányos?
MEGOLDÁS:
A) Pannonhalmán
Jedlik Ányos a Szent Benedek rend Győri Líceumában kezdte
tanári működését 1822-ben, majd 1831-től a rend Pozsonyi Akadémiáján tanított 1839-ig. Ettől kezdve nyugdíjba vonulásáig a
Pesti Királyi Tudomány-egyetem fizika tanszékének tanára volt.
Pannonhalmán nem folytatott tanári tevékenységet.
A helyes választ beküldők:
Brenner Kálmán, Balatonalmádi [brenner1@invitel.hu]
Czap Attila, Budapest [attila.czap@elmu.hu]
Fekete Gyula, Győr [eldorado@digikabel.hu]
Kajor Zsuzsanna, Vásárosnamény [kajorzs@hotmail.com]
Marosszéky Zoltán, [marosszeky70@t-online.hu]
Schné János, Nemesvámos [schneja@mailbox.hu]
Simai László, Veszprém [srlazlo@gmail.com]
Szántó László, Kaposvár [szantola@t-online.hu]
Varga Attila Konstantin, Mátészalka [vargaa@hoya.hu]
Gratulálunk a helyes választ beküldőknek!
A Szerkesztőség
11. Rejtvény
Mennyi idő alatt termel a Paksi Atomerőmű egy 500 MW-os
blokkja annyi villamos energiát, mint a Magyarország
területén évente lecsapó villámok összes energiája?
A) Körülbelül 1 nap
B) Körülbelül 1 hét (7–10 nap)
C) Körülbelül 1 hónap (25–35 nap)

Beküldési határidő: 2013. május 6.
az elektrotechnika@mee.hu email címre
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Magyar
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Újra
meghirdetjük
a pályázatot
Hobbid része az elektrotechnika, vagy te magad tetted részévé? Küldd el
számunkra saját fejlesztésű, az elektrotechnika lehetőségeit felhasználó
munkád ismertetését, amely még élvezetesebbé tette számodra hobbidat.

Részleteket, információk, határidők:
http://www.mee.hu/hu/fiataloknak/hobbim

Úton Önhöz …
Újdonságok a primer és szekunder készülékek vizsgálati
módszereiben

şCMC 356 – védelem vizsgáló készülék

Találkozunk a roadshow-n!

şCMC 850 – IEC 61850
kommunikációs teszter

2013. május 6. Budapest

şCPC 100 – komplex primer vizsgáló
készülék

2013. május 8. Pécs

şCTA – innovatív áramváltó vizsgálat
şMPD 600 – részkisülés mérés

2013. május 7. Győr
2013. május 9. Szeged
2013. május 10. Debrecen

şCIBANO – megszakító vizsgálat
Magyar Mérnöki Kamaránál akkreditáció alatt

Előzetes jelentkezés,
további információk:
mariusz.sauer@siemens.com
www.omicron.at | info@omicron.at

