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Tisztelt 
Egyesületi Tagok,
Kedves Olvasó!

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület kiemelt támogatói:

„Az egységesülő világban zajló fo-
lyamatok helyi közösségünk jövőjét 
is befolyásolják. Jól felfogott érde-
künkből fakadóan, aktív alakítójává 
kell válnunk a látszólag tőlünk távol 
zajló folyamatoknak. Érdekeinket 
meg kell fogalmaznunk és ezeket 
érvényesítenünk kell az élet minden 
területén, miközben meg kell ismer-
kednünk más közösségek érdekeivel 
is. Földünk szerves egészet alkot, 

rendszerként működik, s valami változott ebben a rendszer-
ben. Folyók, tavak száradnak ki, mind nagyobb térségek si-
vatagosodnak el. Az emberi tevékenység hatására naponta 
tűnnek el újabb folyók a Földről. Korábban nem ismert be-
tegségek bukkannak fel, illetve leküzdöttnek hitt kórok sze-
dik újra áldozataikat. Húsz éven belül a víz nélkül maradók 
száma meghaladja majd a hárommilliárdot. A jelzett folya-
matok lassításában nekünk is szerepet kell vállalni, mert ha 
elszabotáljuk, úgy gyermekeink jövőjét hagyjuk veszendőbe 
menni. A mögöttünk hagyott évtized tapasztalatai azt mutat-
ják, hogy a magyar politikai életben mindezeknek még nincs 
értékük. Ma még csak a hatalom megszerzése és megtartása 
a fontos, a szolgálat csak másodlagos. Ma még csak a pénz és 
a hideg racionalitás határozza meg a döntéseket, s az emberi 
oldal hiányzik belőlük. Ma még csak a jelennel foglalkozik a 
politika, a természet és a jövő nemzedékek érdekeit nem ve-
szi számításba.” 

A fenti gondolatokat éppen tíz esztendővel ezelőtt, a so-
ros országgyűlési választásokra készülődve vetettem papírra, 
melyet az akkor közreadott „programom” is tartalmazott. A 
jelek arról árulkodnak, hogy a mögöttünk hagyott eszten-
dők, mint homokszemek peregtek ki kezeinkből, miközben 
az általuk hordozott lehetőség kihasználatlan maradt. Azóta 
megéltünk néhány pénzügyi mélyrepülést hozó évet, s előtte 
állunk az újabb gazdasági válságnak. Viszont egyre többen 
kezdik már érteni, hogy mindezek csak tünetek, az igazi bajt a 
természeti és társadalmi erőforrások túlfogyasztása jelenti. 

A gazdaság elsődleges profitérdeke maga alá temette a 
közjó szempontjait. Így aztán egyáltalán nem csodálkoznék, 
ha az utánunk jövő nemzedékek a „nagy rombolás korának” 
neveznék a mögöttünk hagyott három emberöltőnyi idősza-
kot. Földünk már évtizedek óta beüzemelte a „helyreállítás” 
programját, hogy kiküszöbölhesse az emberek által alkotott 
társadalom zavaró tényezőit. 

A Nemzeti Energiastratégia előkészületei során, az általunk 
megismert biztonságpolitikai műhelyek kutatási jelentései, 
az elénk tárult forgatókönyvek egybecsengő jövőképei csak 
megerősítették a fent említett folyamat létezését. Miközben 
a földi ökoszisztéma helyreállítási üzemmódra kapcsolt, to-
vább növekszik az emberiség létszáma, ezzel együtt fokozó-
dik az energiaéhsége is. A hagyományos fosszilis készletek 
egyre költségesebb technológiákkal érhetőek el, s többségük 
geopolitikailag nagyon sérülékeny térségekben található. Az 
általunk ismert civilizációs létfeltételek részbeni fennmaradá-
sához az energiagazdaságon belüli forradalmi változásokra 
van szükségünk. Meg kell kísérelnünk a természeti fenntart-
hatóság, a társadalmi jólét, és a gazdaság versenyképessé-
gének szempontjait közös nevezőre hozni. Mindez csak új, a 
természeti erőforrások szelíd és takarékos használatát felté-
telező technológiák fejlesztésével és elterjesztésével lesz le-
hetséges. Nem csak kiváló műszaki szakemberekre van mind-
ehhez szükségünk, hanem gondolkodó, és érző szövetsége-
sekre. Olyanokra, akik a saját életükön is képesek változtatni. 
Olyanokra, akik munkájuk, a megélhetésért és elismerésért 
folytatott küzdelmük mellett gyermekeiktől és unokáiktól 
sem vonják meg a figyelmet. Ha ez nem így lesz, akkor a ter-
mészeti környezet változása mellett az erőszak további növe-
kedésével is szembe találjuk majd magunkat, mert a magára 
hagyott gyermekek kegyetlenekké és önzőkké válnak, s ezt 
még a mi nemzedékünk is megtapasztalja majd.

Bencsik János
klíma-és energiaügyért felelős államtitkár

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
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100 ÉVES 
AZ ELSŐ VILLAMOSÍTOTT 

MÁV  VASÚTVONAL

A vasútvonal építésének viharos 
előkészületei

A 19. század végére megépült a Budapest – Vác – Érsekújvár – 
Pozsony, valamint a Budapest – Hatvan – Miskolc vasútvonal, 
ezek azonban nem oldották meg a közöttük levő területek 
mezőgazdasági áruinak a fővárosba való szállítását. Ezt felis-
merve elkészült egy olyan villamos vasútvonal terve, amely 
Rákospalota – Újpest állomástól Veresegyházon át észak 
felé haladva Rétságig vezetett volna. Ez ugyan sok község 
számára kedvező kapcsolatot létesített volna a fővárossal, 

1911. október 4-én megindult a menetrend szerinti 
forgalom a Rákospalota–Újpest állomásból kiinduló és Ve-
resegyháznál egyrészt Vác, másrészt Gödöllő felé elágazó 
vasútvonalon, amely a MÁV első villamosított vonala volt. 
A villamos berendezést a Magyar Siemens–Schuckert 
Művek készítette, a villamos energiát pedig a „Phőbus” 
Újpesti Erőműve szolgáltatta. A villamos vasút 1944-ig 
közlekedett, amikor előbb a Veres egyház és Csörög közötti 
szakaszon a német hadsereg a vágányokat is felszaggat-
ta, majd a háborús esemé nyek a villamos berendezést a 
többi szakaszon is tönkretették. A szovjet hadsereg ideig-
lenes jelleggel helyre állította a tönkretett vágányokat, és 
később az egész vonalat újjáépítve gőzvontatással tartot-
ták üzemben. A gödöllői szakaszon 1970-ben leállították a 
forgalmat, és a vágányokat is felszedték. A másik szakaszt 
1999-ben újra villamosították, és villamos közlekedés van 
a budapesti Nyugati Pályaudvar és Vác között.

de hátrányos volt Vác részére, amely az érintett területnek a 
központja volt főleg a kereskedelem szempontjából. Noha a 
tervezők már kezdettől számoltak egy Vácra vezető szárnyvo-
nallal, a város csak akkor volt hajlandó támogatni a tervet, ha 
Vác lenne a vasút központja. A város megnyerése érdekében 
olyan ígéretek is elhangzottak, hogy közúti villamosként egy 
szárnyvonal a főutcán végighaladva Vác helyi közlekedését is 
megoldaná. A viták hatására a Rétság felé haladó szakasz ter-
vét elvetették, megjelent viszont a Gödöllőt Veresegyházzal 
összekötő vonal terve. Ez a miskolci fővonalat összekötné a 
Pozsony felé haladó fővonallal, és ezáltal Vác jelentős fogalmi 
csomóponttá válna. Ez a változat ugyan Vácot is érdekeltté 
tette a vasút megvalósításában, de a kritikus hangok – főleg 
a helyi sajtóban – sohasem tűntek el véglegesen. Végül az 
1. ábrán látható nyomvonalon, a megnevezett vasútállo-
másokkal (v.á.) és megállóhelyekkel (m.h.) épült meg és ke-
rült üzembe a vasútvonal.

A tervezés során mindig a helyi érdekű vasút megnevezést 
használták, és a viták témáját valóban helyi érdekek hatá-
rozták meg. A nyomvonal vagy az állomások helye gyakran 
földbirtokosok vagy vendégfogadók befolyásától függött. 
Ennek jellemző példája, hogy Csörög állomást éppen az 
egyik csárdával szemben alakították ki, ezért riválisa arra tö-
rekedett, hogy kocsmájánál szintén létesüljön megállóhely. 
A forgalom megindulásakor ugyan még nem, de később ez 
Csörögi szőlők néven mégis megvalósult, és ma is megállnak 
ott a vonatok. Ez tükröződik az olyan megállók nevében, mint 
Rudnaykert, Viciántelep és Kundházatelep. Állandó téma volt 
az a kívánság, hogy a villamos vasút menjen be a Nyugati 
pályaudvarig. Végül még hivatalos ígéret is elhangzott erre, 
de a vonal meghosszabbítására nem került sor.

A vasútvonal villamos berendezései

Az első nagyvasúti villamos vonalak ugyanúgy egyenáram-
mal működtek, mint a városi közúti villamosok. Londontól 
dél- délkelet felé – Kent grófságban – akár 100 km távolságra 
máig közlekednek a budapesti metróhoz hasonló vonatok, 
amelyek a vágányok mellett futó harmadik sínről veszik a vil-
lamos energiát. Ez legfeljebb 1000 V feszültséget enged meg, 
ami korlátozza a táplálható vonalszakasz hosszát, ezért sűrűn 
kell tápállomásokat építeni. Felső munkavezetékes vonala-
kon 3000 voltra sikerült növelni a feszültséget, de egyenára-
mon nem működnek a transzformátorok, ezért további nö-
velésre nincs mód. A 20. század elején Európában 50 hertzes 
váltakozó feszültség terjedt el az áramszolgáltatásban, ame-
lyet szinte korlátlanul lehet növelni a hálózatokon, és ismét 
csökkenteni a fogyasztók részére. Az egyenáramon használt 
kommutátoros motorok 50 hertzen ugyan jól működnek a 
porszívóban, de a vasútnál szükséges nagy teljesítményen 
olyan erős szikrázás keletkezik a kommutátoron, ami lehetet-
lenné teszi a használatát. 1910 körül ezért kisebb frekvenciá-
val kezdtek kísérletezni, és 15 Hz körül a kommutátor szikrá-
zását elfogadható mértékűre sikerült csökkenteni. Ekkoriban 
alakult ki a Németországban, Ausztriában és Svájcban, illetve 
Skandinávia egyes területein ma is sikerrel használt 162/3 Hz 
frekvenciájú vasúti rendszer.

A Vác – Gödöllő vasút villamos berendezéseit készítő 
Magyar Siemens-Schuckert Művek 15¾ Hz frekvenciát vá-
lasztott. A 75 km hosszú vasúti munkavezetéket a „Részvény 
Társaság Villamos és Közlekedési Vállalatok Számára Phőbus 
villamos művei” (röviden Phőbus) Újpesti Erőművében elhe-
lyezett két 1000 kW-os generátor [2] 10 kV feszültséggel táplál-
ta. Később a generátorok fordulatszámát megnövelve 18¾ Hz 
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1. ábra A vasútvonal nyomvonala és megállóhelyei 1911-ben



olaszországi Valtellina vasút mozdonyain [4], és később sokfe-
lé alkalmazták. Működését a 4. ábra szemlélteti.

A lapos, egyenlőszárú háromszög két vége a kerekeken 
levő forgócsapokhoz kapcsolódik. Középen, kissé magasab-
ban egy függőlegesen megnyújtott kulissza (téglalap alakú 
nyílás) van, amelynek két oldalát állandó kenéssel ellátott, 
csapágyfém lapok alkotják. A kocsiszekrénybe felnyúló haj-
tómotor körvonalát a 4. ábrán fehéren hagyott kör jelöli. A 
motor 1:3,5 áttételű lassító fogaskerekekkel forgatta az alatta 
levő előtéttengelyt. Ennek a végein, a mozdony mindkét ol-
dalán, forgattyúkarok voltak, amelyek csapja a Kandó-három-
szög függőleges résében föl-le mozoghatott. Ugyanakkor a 
vízszintes erőket a háromszög továbbadta a kerekek forgó-
csapjának, amelyek forgás közben ugyanakkora kört írtak 
le, mint az előtéttengely forgócsapja. Amikor a forgattyúkar 
éppen vízszintes helyzetben volt, nem adhatott át vízszintes 

frekvenciára és 12 kV feszültségre tértek át. Más forrás sze-
rint [1], [3] három 1500 lóerő teljesítményű generátor volt az 
erőműben, amelyek közül csak egy működött, a másik kettő 
tartalék volt. Ugyanott 162/3 Hz frekvencia és 11 kV feszültség 
is szerepel. A munkavezeték három, egymás felett elhelyezett 
vezetőből állt. A legfelső, 50 mm2 keresztmetszetű acél tar-
tósodrony az egyenes szakaszokon 100 méterenként, a ka-
nyarokban sűrűbben elhelyezett oszlopok vízszintes kereszt-
tartóin szigetelőre volt erősítve. Ennek a tartósodronynak a 
hőmérséklettől függően 2 – 3 méter belógása volt. Erre volt 
láncszemes kapcsolatokkal ellátott, függőleges huzalokkal 
felfüggesztve egy közelítőleg vízszintes, acél segéd tartóhu-
zal. Ez az oszlopoknál szigetelőre volt erősítve. Tág tartóhur-
kokkal függött rajta a 70 mm2 keresztmetszetű, piskóta alakú, 
szilícium bronzból készült munkavezeték. Ezt a szinte tökéle-
tesen vízszintes vezetőt 1,5–2 km távolságonként, szigetelő 
beiktatásával kapcsolódó súlyok feszítették. Az áramszedők 
kopásának egyenletessége céljából a munkavezetéket a kö-
zépvonaltól 50 cm kitéréssel cikcakk vonalban vezették. Ilyen 
munkavezeték látható a 6. ábrán, Veresegyház állomás egy-
korú fényképén.

VILLAMOS JÁRMŰVEK

A vasútvonal számára 4 villamos mozdony és 11 motorkocsi 
készült. A motorvonatokhoz kezdetben 6, később további két 
pótkocsi is tartozott.

A villamos járművek tetején két, lényegében pantográf 
szerkezetű áramszedő volt, amelyeknek az alakja azonban 
jelentősen eltért a ma használt hasonló áramszedőkétől. Túl-
feszültség-védelem céljából szarvas szikraköz volt a tetőn, 
amelyen a működése után égve maradó ív felfelé haladva fo-
lyamatosan hosszabbodott és önműködően megszakadt. Ez 
az egyszerű készülék a budapesti villamosok tetején még év-
tizedekkel később is látható volt. Az áramszedőtől levezetett 
10–12 kV feszültség egy olajjal töltött főkapcsolón át jutott a 
transzformátor primer tekercsébe. A szekunder feszültséget 
a hajtómotorok számára 100 V és 300 V között 25 voltos lép-
csőkben lehetett szabályozni.

A villamos mozdonyok és a motorkocsik áramköri felépí-
tése azonos volt, csak a beépített egységek teljesítménye 
különbözött. A mozdonyokon 240 kVA, a motorkocsikon 
180 kVA órás teljesítőképességű transzformátorok voltak. 
Mindegyik forgózsámolyban egy hajtómotor volt, amelynek 
teljesítménye a mozdonyokon 250 lóerő (184 kW), a motor-
kocsikon 150 lóerő (110 kW) volt. A motorok a vasúti üzem-
ben – így például a városi villamosokon, a HÉV és a METRO 
kocsijain – szokásos soros gerjesztés helyett párhuzamos 
gerjesztésűek voltak, és a forgásiránynak megfelelően külön 
gerjesztő tekercsük volt.

Villamos mozdonyok
A négytengelyű villamos mozdonyoknak (2. ábra) két forgózsá-
molya volt, amelyekben egy motor hajtotta a két keréktengelyt. 
A kerekek vízszintes csatlórúddal össze voltak kötve egymással. 
A mozdonyok önsúlya 47 tonna volt, ami 12 tonna tengelynyo-
másnak felelt meg. A legnagyobb sebességük 40 km/óra volt és 
ezzel 240 tonna súlyú szerelvényt tudtak vontatni.

A hajtómotornak a súlya miatt a rugózott forgóvázon kel-
lett lennie, és így függőlegesen elmozdulhatott a kerékten-
gelyekhez képest. Ezért olyan hajtóművet kellett használni, 
amely a forgatónyomatékot átviszi, de a rugózásból eredő 
elmozdulást lehetővé teszi. A tervezők ezért a jellegrajz 
(3. ábra) baloldali forgózsámolyán látható Kandó-háromszö-
get alkalmazták. Ezt a megoldást Kandó használta először az 
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2. ábra  A villamos mozdony képe

3. ábra  A mozdony jellegrajza

4. ábra  Kandó-háromszög a villamos mozdony forgózsámolyán
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erőt, a mozdony másik oldalán 90 fokkal elfordított helyzet-
ben levő forgattyúkar viszont a legnagyobb vízszintes erőt 
fejtette ki, tehát a forgatónyomaték minden helyzetben át-
adódott a kerekekre.

A MÁV és a vasúttörténet ezeket a villamos mozdonyokat 
V51.001 – V51.004 pályaszámmal ismeri. Ez azon alapul, hogy 
a MÁV Hivatalos Lap 1912-ben közölte, hogy a külföldi gyártó-
tól ilyen jelzéssel vették át az előző év folyamán. A Vasúthistó-
ria évkönyv 1999 évi kötetében Lovas Gyula cikkében [2] is így 
szerepelnek. Ugyanez a cikk viszont a következőt említi meg: 
„A villamos mozdonyokat eredetileg VMI 1–4 pályaszámmal ter-
vezték jelölni, azonban időközben a MÁV bevezette mozdonyai 
új számozási rendjét, és ennek megfelelően számozták sorozat 
és sorszámmal a villamos h. é. vasút mozdonyait is.” A hivatko-
zás azonban nem szól arról, hogyan. Az akkor bevezetett rend 
szerint a sorozat első számjegye a hajtott tengelyek számával 
azonos, tehát 4 lenne a helyén, amint a gőzmozdonyoknál és 
később V40-től V46-ig a villamos mozdonyoknál használták. 
További adalék, hogy e cikk egyik szerzője 1949 nyarán, a 
MÁV Északi Főműhelyében végzett üzemi gyakorlata során, 
látott egy naplókönyvet, amelyben egyenként felsorolva 
az állt, hogy selejtezték a V41.001 – V41.004 mozdonyokat. 
Egyébként akkor még a főműhely egyik hátsó vágányán állt 
Kandó 1928 évi fázisváltós próbamozdonya és a háború után 
megmaradt V44-es sorozatú mozdony is. Lehet, hogy ugyan-
ott vártak a végleges megsemmisítésre a Vác – Gödöllő vasút 
mozdonyai is.

Villamos motorkocsik
A motorkocsiban 20 ülőhelyes 2. osztályú és 30 ülőhelyes 
3. osztályú utastér volt, amelyeket villamos világítással és 
fűtéssel láttak el. Közöttük helyezték el a nagyfeszültségű 
transzformátor és berendezés fülkéjét, valamint a WC-fülkét. 
A kocsiszekrény mindkét végén volt vezetőállás, mögötte 
pedig az egyik oldalon külön fülke a vonatvezető és a szál-
lított poggyász részére. A pótkocsik hasonló elrendezésű és 
befogadóképességű járművek voltak, kéttengelyű forgózsá-
molyokkal. 

A villamos motorkocsik mindkét végén kéttengelyű for-
gózsámolyok voltak, amelyekben az egyetlen vontatómotor 
csak az egyik tengelyt hajtotta 1:4,3 áttételű fogaskerekekkel. 
A kisebb teljesítmény miatt könnyebb motort a közúti villa-
mosokhoz hasonlóan a keréktengelyre támaszkodó marok-
csapágy tartotta, a másik oldalán pedig rugózottan kapcso-
lódott a kocsiszekrényhez. A motorkocsik önsúlya 43 tonna 
volt. Legfeljebb 50 km/óra sebességgel 60 tonna súlyú szerel-

vényt tudtak vontatni, ami 4-5 könnyű személy kocsinak felelt 
meg. Az utasforgalom növekedése később szükségessé tette 
hosszabb szerelvények közlekedtetését, ezért a motorkocsik-
ban olyan távvezérlést alakítottak ki, amellyel egy vezetőál-
lásból két motorkocsit lehetett vezetni. Ezáltal 8-10 kocsiból 
álló személyvonatokat is forgalomba tudtak állítani.

A villamos vasút története
A viharos előkészületek után 1909-ben megkezdődött a vas-
útvonal építése és az év végére a pálya és felépítményei már 
olyan állapotban voltak, hogy az új vágányokon, gőzmoz-
donnyal vontatva, előbb Gödöllőre, majd onnan visszafordul-
va Vácra végigfuthatott egy szerelvény egy vizsgáló bizott-
sággal és újságírókkal. A pálya mentén már folyt a villamos 
munkavezeték szerelése is, amivel 1910 tavaszára el is készül-
tek. Ekkor azonban zavarok támadtak az üzembe helyezéssel, 
mert az Újpesti Erőmű még nem készült fel az áramszolgálta-
tásra. Váratlan gondokat okozott, hogy a vasút nagyfeszült-
ségű vezetékének indukciós hatása következtében működés-
képtelenné vált néhány vele párhuzamosan futó távíró- és 
telefonvonal. Ezért földkábelekbe kellett áthelyezni 11 km 
távközlési vonalat. A villamos járművek külföldi gyártójának 
szintén akadtak nehézségei, ezért csak 1911 közepére hárult 
minden váratlan akadály. A hivatalos ellenőrző vizsgálatok 
után a Rákospalota – Újpest vasútállomás és Veresegyház 
Gödöllő közötti vonalszakaszra 1911. szeptember 2-án meg-
adták a hivatalos engedélyt 
a forgalom megindítására. 
A Veresegyház és Vác közöt-
ti szakaszon ez 1911. októ-
ber 3-án következett be, és 
másnap a teljes vasútvona-
lon megindult a menetrend 
szerinti közlekedés (6. ábra). 
Ennek 100 éves évforduló-
jára emlékezünk 2011. ok-
tóber 4-én (7. ábra).

 Az utasforgalom lendü-
letesen növekedett, és eh-
hez alkalmazkodva gyakran 
változtatták a menetrendet. 
Ettől eltekintve ebben az 
időben 15-20 vonatpár köz-
lekedett naponta. Az első 
években 500 000 fölé nőtt 
az utasok száma, ami mel-
lett a teherforgalom nem 
volt jelentős. A gödöllői vo-
nalnak már 1911-ben ver-
senytársa támadt, amikor a 
Keleti pályaudvartól induló 
HÉV vonal elérte Gödöllőt. 
A menetrend folytonos vál-
tozása sem tett jó szolgála-
tot. Bizonyos időszakokban 
ugyan a két motorkocsival 
közlekedő hosszú vonatok is megteltek, máskor viszont alig 
voltak kihasználva. Végül a MÁV 1914-től közvetlen kezelés-
be vette a vasutat, állandó menetrendet vezetett be és meg-
szüntette a kihasználatlan járatokat.

A világháború kitörése a takarékosság követelménye miatt 
okozott gondokat a vasútnak. Az összeomlást követően alig 
közlekedtek vonatok, és mind a pálya, mind a motorkocsik 
karbantartása leromlott. A kis teherforgalom miatt kevésbé 
igénybevett négy mozdony ugyan el tudta látni a kevesebb 

5. ábra  A villamos motorkocsi képe

6. ábra  Villamos motorvonat Veresegyház 
állomáson 1911-ben 

7. ábra  ...és 2011-ben 



járat forgalmát, de válságos helyzet alakult ki. Az 1920-ban 
végrehajtott átszervezés alkalmával Bittera Kálmánt nevez-
ték ki a váci fűtőház vezetőjének, aki céltudatos munkával 
előbb a villamos vasút felső vezetékét, majd a villamos mo-
torkocsikat hozatta rendbe. Ennek eredményeként egy év 
múlva helyreállt a követelményeknek megfelelő állapot és 
naponta 8-10 vonatpár közlekedett Budapestről Vácra, illet-
ve Veresegyházról Gödöllőre. Ebben az időszakban a Trianoni 
szerződés is érintette a vasútvonalat. Katonai szempontokra 
hivatkozva ugyanis Csehszlovákia követelte a veresegyházi 
deltavágány megszüntetését, vagyis a Gödöllő és Vác közötti 
közvetlen vasúti összeköttetést. Ezt 1921-ben végre is hajtot-
ták, de 1938-ban újra megépítették. Noha később is felmerült 
ez a kérdés, a kis teherbírású pályának sohasem lehetett ka-
tonai jelentősége.

Az 1930-as években a vasútvonal fontos szerepet töltött be 
az általa érintett területen megnövekedett lakosság közleke-
désében. Jellemző volt a budapesti munkahelyekre utazók 
nagy száma a két motorkocsival vontatott reggeli és délutá-
ni hosszú szerelvényeken, amelyek mellé a zsúfoltság miatt 
még mentesítő vonatokat is be kellett állítani a Veresegyház 
és Rákospalota–Újpest közötti szakaszon. A pálya mentén 
levő községek gyorsan növekedtek; a korábban egymástól 
távol eső Őrszentmiklós és Vácbottyán községek teljesen ösz-
szeépültek, és Őrbottyán néven egyesültek; Viciántelep mel-
lett Erdőkertes néven új község alakult. Különösen kedvező 
hatása volt a vasút forgalmára, hogy az 1933-ban Gödöllőn 
rendezett nemzetközi cserkésztáborozásra – észak felől vo-
nattal, vagy a Dunán hajóval – Vácra érkező csoportok rövid 
úton juthattak el Gödöllőre.

A lassan ugyan elavuló villamos vasutat a második világhá-
ború tette tönkre. A front közeledésekor a német hadvezetés 
a vasútvonal elpusztítását rendelte el, noha az előbbiek sze-
rint katonai jelentősége alig volt. Ennek végrehajtására 1944. 
december 7-én egy 52 sorozatú (ilyen mozdony van a Vasút-
történeti Parkban 520-as MÁV pályaszámmal) német nehéz 
tehervonati mozdony érkezett Vácra, és még aznap a fővá-
ros felől Veresegyházra menő vonal egy részén, majd onnan 
Csörögig az általa vontatott talpfaszaggató ekével szétrom-
bolta a pályát. A másnap Vácra bevonult szovjet csapatok pa-
rancsnoka a gödöllői vonalon akarta az utánpótlás szállítását 
megoldani. A falvak kirendelt lakóival azonnal megkezdették 
a pálya helyreállítását, és néhány nap múlva hevenyészett 
állapota ellenére megindították rajta a katonai szállításokat. 
A vonaton szállított tankok és folyami naszádok azonban ki-
lógtak az űrszelvényből, és elsodorták a villamos vezeték osz-
lopait, illetve a szovjet csapatok a ledöntésükkel szüntették 

meg ezt az akadályt. A moz-
donyokat és motorkocsikat 
hadizsákmány címén elszál-
lították és csak roncsként 
érkeztek vissza 1948-ban 
Curtici román határállomás-
ról. Megjavításukról akkor 
már szó sem esett. 

Ezzel véget ért az első 
magyarországi villamos 
vasútvonal története.

UTÓHANG

A háború végén szétrombolt 
vasútvonalon 1945. szep-
tember végén Rákospalota–
Újpest állomástól Fótig gőz-

mozdonyokkal megindították a forgalmat. Lassanként mind 
a Vácra, mind a Gödöllőre vezető ágon megindult a vasúti 
közlekedés. Közben a háború miatt elpusztult, vagy a növek-
vő igények miatt elavult állomásépületek helyére új állomá-
sok épültek. Ma csak néhány állomás maradt meg, legalább 
részben az eredeti állapotában. Ezek közül a 6. és a 7. ábrán 
látható volt Veresegyház vasúti állomásának kiegészített és 
némileg átalakított állomása.

A 8. ábra Csomád megállóhely épületét mutatja, amely ere-
deti állapotában áll az erdő közepén. Az épületben minden 
be van zárva, személyzete nincs, az érkező és induló vonatok 
menetrendje a képen látható ablakban fehérlik. A vonatok 
megállnak itt, de forgalmista nem lévén a vonatvezető dönti 
el, hogy mikor indulhatnak tovább.

A gödöllői ág forgalma nem volt jelentős, ezért 1970-ben 
ezen a szakaszon megszüntették a forgalmat, és a pályát is 
teljesen felszedték. A Szadán gyümölcsöt áruló falusi asszo-
nyok még jól emlékeznek a régi kis vonatra, amelyen a gödöllői 
árammérő gyárba mentek 
dolgozni. A pályát még több 
helyen jelzi az egykori vasúti 
töltés, amint a 9. ábrán lát-
ható. Jelenleg ezen halad a 
község központját elkerülő 
országút Mogyoródtól Veres-
egyház felé.

A másik ágon 1999-ben 
korszerűsítették a Nyugati 
pályaudvar – Veresegyház 
– Vác vonalat, és az érintett 
lakosság nagy örömére, újra 
villamosították a vasutat. 
Jelenleg a 7. ábrán is látha-
tó korszerű villamos motor-
vonatok [3] közlekednek rajta. Ugyanakkor az állomásokon a 
fel- és leszállás megkönnyítésére magas peronok épültek, és 
megújult a villamos világítás. Az egész vonalon korszerű hír-
közlési és biztosító berendezést alakítottak ki.

Szakirodalom
Bittera K.:[1]	  Vác–Budapest–Gödöllői villamos vasút 25 éve. Magyar Vasút és 
Közlekedés, 1937. évf. február, 101-104. oldal.
Lovas Gy.: [2]	 A Budapest– Gödöllő–Vác helyi érdekű villamos vasút. Vasúthis-
tória Évkönyv. 1999 évi kötet. 50 oldal.
Mezei I.:[3]	  MÁV vontatójármű album. Kiadó: MÁV Vezérigazgatóság, 1993. 
ISBN 963.552.290.8
Verebélÿ L – Szrókay P.: [4]	 Villamos vasutak. Tankönyvkiadó, Budapest, 
1955.
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8. ábra  Csomád megállóhely 

9. ábra Egykori vasúti töltés Szadán 
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professor emeritus
horvat.tibor@vet.bme.hu
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Arcképpel díszített 
mozdony hirdeti

Kandó Kálmán nagyságát

Az első fázisváltós mozdony „műtanrendőri próbájának” 
évfordulóján Kandó Kálmán szellemi örökségét hirdető vil-
lamos mozdonyt indított útjára a Keleti Pályaudvaron 2011. 
augusztus 17-én. A  MÁV Csoport ünnepélyes keretek között 
emlékezett meg a hazai villamos vontatás úttörőjéről, a Kan-
dó mozdony megalkotójáról, majd az ünnepi megemlékezés 
folytatódott a Fiumei úti Sírkertben Kandó Kálmán sírjának 
megkoszorúzásával.

Az ünnepségen a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részé-
ről részt vett Hegmanné Nemes Sára és Dr. Fónagy János 
államtitkár; megjelent Dr. Spaller Endre országgyűlési kép-
viselő, Szarvas Ferenc, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója és 
Kandó örökösei, Kandó Judit és Kandó György. Az Óbudai 
Egyetemet Dr. Gáti József kancellár és a Kandó Kálmán Villa-
mosmérnöki Kar dékánja, Dr. Turmezei Péter képviselte.

A 80 éve elhunyt Kandó Kálmán nemzetközileg elismert 
feltaláló, gépészmérnök volt. A villamos vasúti vontatás 

történetének váltakozó áramú fejezete örökre elválaszthatat-
lan emlékétől és munkásságától. Kandó életműve felbecsül-
hetetlen, nevéhez fűződik az észak-olaszországi nagy forgal-
mú vasútvonalak villamosítása, a gőzmozdonyokat minden 
vonatkozásban helyettesítő, sőt azokat felülmúló villamos 
mozdony megalkotása. Legnagyobb sikerének alapja az volt, 
hogy rájött: a nagyvasutak villamosítása csak akkor lehet 

igazán gazdaságos, ha azok köz-
vetlenül kapcsolódhatnak a szab-
ványos periódusú, azaz 50 Hz-es 
országos villamosenergia-rend-
szerhez. A tézis bizonyításaként 
megalkotta és szabadalmaztatta 
a szinkron-fázisváltót.

Az ünnepségen (épp úgy, mint 
79 évvel ezelőtt a Kandó mozdony) 
felkoszorúzva gördült be a 001-es 
sorozatszámú, TRAXX villanymoz-
dony, amelynek grafikája mától 
mindenki számára felhívja a figyel-
met Kandó zsenialitására, amellyel 
nagyban hozzájárult a fenntartha-
tó, környezetkímélő vasúti közle-
kedés széles körű elterjedéséhez. 
A fólia dekorációval ellátott TRAXX 
mozdony a nagy magyar életmű-
vének kétnyelvű üzenetét határa-
inkon túlra is eljuttatja.

Az Óbudai Egyetem is méltóképpen ünnepelte a jubile-
umot. Ez év júliusában Kandó Kálmán módosított kísérleti 
nagyvasúti villamos mozdony fázisváltója került elhelyezés-
re az intézmény józsefvárosi telephelyének frissen felújított 
udvarán. A kiállított fázisváltó lelkiismeretes tanulásra és 
munkára inspirálja ugyanúgy a ma villamosmérnökeit, mint 
az egyetem mérnök hallgatóit, a mérnökzseni munkásságát 
példaképül állítva.

Kandó Judit – a nevezett család képviseletében eljárva – 
ideiglenesen a villamosmérnöki kar rendelkezésére bocsátot-
ta a Kandó Kálmán által tervezett mozdony részére kiadott 
Magyar Örökség Díjat is. Ezt a díszes okmányt a kar dékánja 
helyezte el a fázisváltó mellett, így minden jelenlévő megte-
kinthette.

Forrás: Sajtóközlemény

Tóth Éva
Felvételek: MÁV Zrt.



60
Elektrotechnika  2 0 1 1 / 0 9 1 0

Az év elején ünnepelte a családi tulajdonban lévő Seba 
Dynatronic GmbH. hatvanéves fennállását, a cég központjában 
a bajorországi Baunachban. 
A kereskedelmi kirendeltségként induló vállalkozás alapítására 
1951-ben került sor. Dr. Herbert Iann vezetése alatt azonban a 
tevékenységi körünk hamarosan kibővült a szivárgáskeresés te-
rületére alkalmas mérőműszerek fejlesztésével és gyártásával. 
A következő évtizedekben a termékpaletta folyamatosan kie-
gészült: a 60-as években nyomvonal-keresőkkel, a 70-es évek-
ben elektromos kábeleken történő hibahely-kereső berendezé-
sekkel, a 80-as években pedig távközlési kábelek hibahelyeinek 
behatárolására alkalmas készülékekkel.

1971-ben készült el az első teljesen felszerelt, elektromos ká-
belek mérésére szolgáló kábelmérő-kocsink, 1996-ban pedig 
már az ezredik, majd négy évvel később pedig már az 1500. 
mérőkocsit adtuk át a cég baunachi telephelyén. 

A cég alapítójának, Dr. Herbert Iann-nak 1995-ben bekövetke-
zett halála után fia, Dr. Max Iann és lánya, Adriane Iann vették 
át a cég irányítását. Ugyanebben az évben a Seba Dynatronic 
felvásárolta a radeburgi székhelyű Hagenuk KMT GmbH-t. Az 
így létrejött SebaKMT 2000-ben kezdte meg működését. A vál-
lalatcsoport – amelyhez további 15 leányvállalat is tartozik Né-
metországban és külföldön – immár 130 országban rendelkezik 
kirendeltségekkel.

Cégünk alkalmazottainak száma folyamatosan emelkedik. A 
80-as évek elején még csak 100 munkatársunk volt, napjaink-
ban a német telephelyeken 280-an, világszerte pedig már 570-
en dolgoznak a SebaKMT-csoporton belül.

A SebaKMT folyamatos növekedésével több területen is piac-
vezetővé vált a mérőeszközök fejlesztésében, gyártásában és 
forgalmazásában:
 

Diagnosztika és vizsgálat elektromos hálózatokon•	
Hibahely-keresés elektromos és távközlési hálózatokon•	
Szivárgáskeresés vízhálózatokon•	
Szennyvízcsatornák vizsgálata•	
Vezetékek és csövek behatárolása.•	

A SebaKMT-csoportnak az elmúlt években sikerült megerősí-
tenie a helyzetét, a világpiacon. Ehhez hozzájárultak a német-
országi telephelyeken, illetve az Egyesült Államokban (HDW 
Electronics /Pennsylvania és Metrotech /Kalifornia), Kínában 
(VIVAX /Shanghai), valamint az Oroszországban (Seba Energo /

Moszkva) történő fejlesztések is. Idén fejeződik be Baunachban 
a gyártócsarnok bővítése, amely a gyártóterület 50%-os növe-
kedését jelenti majd.

Ebben az évben is számos új termék található kínálatunkban:

A VLF Sinus 34 kV a kompakt, robosztus kivitelének köszönhe-
tően terepen is kiválóan használható mérőeszköz középfeszült-
ségű kábelekhez, segítségével naponta több kábel is vizsgál-
ható. Egyszerű, gyors szállíthatóságának és kezelhetőségének 
köszönhetően ideális eszköz a rutinszerű kábelvizsgálatokhoz.

Az LPD-Monitor a leghatékonyabb előbehatárolási eszköz az 
offline részleges kisülés-mérésekhez. 16 bemeneti csatornájával 
és kis súlyával az LPD-Monitor ideális rendszer a kábelek belsejé-
ben történő részkisülések mobil és egyszerű vizsgálatára. 

A Digiphone Plus lökőhullám-vevő az akusztikus és mágneses 
utóbehatárolás eszköze. A zavaró környezeti zajokat a legmo-
dernebb akusztikus módszerrel automatikusan kiszűri. Egy ér-
zékelő kikapcsolja a fejhallgatót, mielőtt a mérést végző kézzel 
megérintené az fogantyút. Csak a hiba hallható, más nem! 

Az MFM 10 köpenyhibahely-kereső rendszer az új bipoláris 
feszültségcsökkentő módszerével 10 kV-ig hatékonyan meg-
szünteti a lehetséges thermoelektrikus és galvanikus tényezők 
hatását, amelyek befolyással lennének a mérés pontosságára. A 
teljesen automatizált, menüvezérelt mérés, kiértékelés és jegy-
zőkönyv-készítés lehetővé teszi a köpenyhibák vizsgálatát, elő-, 
és utóbehatárolását, emellett a nagyfeszültségű forrás lehetővé 
teszi a köpenyhibák a kisohmikus-értékre történő módosítását 
(égetését).

A nyomvonalkeresés területén idén 11 új termék bevezetése 
járul hozzá a termékpalettánk kiszélesítéséhez. 

Nemzetközi tapasztalatcsere
A cég belső teszt- és tanpályákkal rendelkező oktatási központ-
ja a világ minden tájáról érkező szakemberek számára kedvelt 
találkozóhely a szakmai eszmecseréhez. Már több, mint 40.000 
szakember, közöttük legalább 17.000 külföldi vendég részesült 
oktatásban és továbbképzésben a  SebaKMT-nél, családias han-
gulatú rendezvényeinken.

A SebaKMT legfőbb célja a technológia területén történő veze-
tő szerep biztosítása. Ennek megfelelően a cégcsoporton belül 
a kutatás és fejlesztés terültén magas színvonalú az eszközök 
állnak rendelkezésre, hogy a SebaKMT a jövőben is innovatív 
termékskálával tudjon jelen lenni működési területein. A né-
met telephelyeken dolgozó 70 fejlesztőmérnökkel és a bevétel 
több, mint 10%-át kitevő ráfordítással cégünk egyedülálló ezen 
szakterületen. A saját kutatás és fejlesztés mellett a SebaKMT 
szoros kapcsolatban áll egyetemekkel és főiskolákkal, valamint 
nemzetközileg elismert szakemberekkel is. 

Seba Hungária Kft.
1027 Budapest, Vitéz u. 14/a.
Telefon, fax: (06 1) 214-2515; Mobil: (06 20) 965-4297
E-mail: seba@sebakmt.hu; www.sebakmt.hu

(X)

A Seba Dynatronic GmbH 
fennállásának 

60. évfordulóját 
ünnepelte Baunachban
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A MAVIR egyesített 
tréningszimulátor-rendszere 

és alkalmazása a diszpécserek 
képzésében

I. BEVEZETÉS

A Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányí-
tó Zrt-nél az üzemvitel és az üzemirányítás szerkezete 
a 2008-2011 közötti időszakban jelentősen átalakult. A 
rendszerirányító diszpécserszolgálat (ODSZ) mellett az át-
viteli hálózati távkezelés koncetrálódásának köszönhetően 
létrejött az úgynevezett Központi Kezelő Központ (KKEK), 
amely átvette a korábbi 5 db regionális kezelőközpont 
(KEK) szerepét. Ugyanakkor a rendszerirányító központban 
(ODSZ) a hagyományos rendszerirányítási diszpécseri fel-
adatok mellett megjelent az átviteli hálózat irányításával 
kapcsolatos, hálózati diszpécseri tevékenység is. Az ODSZ 
és a KKEK diszpécserekre nagy felelősség hárul, mivel dön-
téseik és beavatkozásaik az egész magyar villamosenergia-
rendszerre kihatással vannak. Éppen ezért fontos, hogy 
mind a mindennapi rutintevékenységek során, mind pedig 
a váratlan és kritikus üzemzavari helyzetekben megállják 
a helyüket. Ezt csak megfelelő felkészítéssel lehetséges 
elérni. A képzések során a diszpécsereknek az elméleti 
ismeretek elsajátítása mellett gyakorlatot kell szerezniük 
a villamosenergia-rendszer irányításában és távkezelésé-
ben, valamint e két típusú tevékenység folyamatos, zökke-
nőmentes koordinációjában.

II. A TRÉNINGSZIMulácIó RENdSZERTEchNIKAI 
KöRNyEZETE

A diszpécseri tudás elsajátítását illetve szintentartását a 
MAVIR-ban két szimulátor-rendszer támogatja. A rendszer-
irányítási tevékenységek gyakoroltatására szolgál az EMS/
SCADA rendszer Diszpécseri Tréningszimulátora (DTS). A táv-
kezelési tevékenységet az átviteli hálózati kezelőközpontok 
számára kifejlesztett villamoshálózati tréningszimulátoron 
(KKEKTSZ) lehet elsajátítani. 

A rendszerirányítást és az átviteli hálózati távkezelést végző 
diszpécserek szoros együttműködése szükséges a magyar 
villamosenergia-rendszer normál és üzemzavari körülmé-
nyek között történő üzemirányításához. E két típusú tevé-
kenység együttes gyakoroltatása két különböző felépítésű 
tréningszimulátor összekapcsolásával lehetséges, mely a 
modellrendszer és az adatkapcsolatok illesztését, szinkroni-
zálását követeli meg. 

Close cooperation of power system operators and transmission 
network operators is inevitable for the operation control of 
Hungarian electrical power system under normal and system 
disturbance conditions. The training of these activities can be 
ensured by connecting two training simulators of different 
technological scope. Establishing this connection requires 
proper interfacing and synchronising of data connections and 
simulation models.

Mindkét szimulátor önálló villamosenergia-rendszer mo-
dellel és üzemirányító központi modellel rendelkezik. A DTS 
rendszer villamos modelljei elsősorban a rendszerirányítási 
tevékenységek gyakoroltatását támogatják (erőművi és cse-
reteljesítmény-szabályozás, P-f szabályozás, U-Q szabályzás 
stb.). A KKEKTSZ pedig inkább a kapcsolási események, a 
gyors lefolyású üzemzavarok (zárlatok, védelmi működések) 
pontos leképezését célozta meg. (A szimulációs modellek 
összehasonlítása az 1. ábrán látható.) A DTS magában fog-
lalja az üzemi EMS/SCADA, a KKEKTSZ pedig az üzemi KKEK 
SCADA rendszer modelljeit, biztosítva ezzel a valóságossal 
szinte teljesen megegyező munkakörnyezetet a gyakorlatozó 
diszpécserek számára.

A gyakorlatban a rendszerirányító és a hálózatkezelő disz-
pécser párhuzamosan dolgozik, egymással szorosan együtt-
működve. Közvetlen beavatkozásaik egymás feladatainak 
végrehajtására is hatással vannak. Ebből fakadó igény az úgy-
nevezett kooperatív tréningeztetés, melynek során a rend-
szerirányító és a hálózatkezelő diszpécser is együtt, egyszerre 
gyakorolhat. A kooperatív tréningeztetést a kétféle szimulá-
tor integrálásával lehetséges megvalósítani.

III. INTEGRácIóS KöVETElMÉNyEK

A DTS és a KKEKTSZ integrálásakor az alábbi peremfeltétele-
ket kell figyelembe venni:

A diszpécserek továbbra is saját kezelői felületük (a valós •	
EMS/SCADA rendszerük) előtt kell, hogy gyakoroljanak.
Mindannyiuknak minden pillanatban ugyanazt a villamos-•	
energia-rendszer üzemállapotot kell látniuk.
A villamos modelleknek minden tekintetben konziszten-•	
seknek kell lenniük (topológia, mérésértékek, meghibáso-
dások, működések, idő és időzítések stb.). Egy adatnak egy-
szerre csak egy forrása lehet. (Vagy a DTS vagy a KKEKTSZ 
megfelelő modellje.)
A két szimulátorban léteznek hasonló funkciók (pl. ana-•	
lóg mérések számítása, védelmi modellek), melyeket 
az integráció után annak a rendszernek kell megvalósí-
tania, amelyben nagyobb a leképezés valósághűsége                                                 
(ld. a IV. 2. pontban).
Továbbra is biztosítani kell a két szimulátorrendszerben az •	
egymástól független, önálló gyakoroltatás lehetőségét a 
korábbi működési jellemzőkkel (szétcsatolt üzemmód).
Fokozatosan, több lépésben legyen megvalósítható a fej-•	
lesztés.
Az integráció mértékét a rendszertechnikai - és az ebből 

adódó gazdaságossági - szempontok határozzák meg. A két 
szimulátor egymástól teljesen függetlenül fejlődött, külön-
böző filozófiával képezi le a villamosenergia-rendszert. Belső 
szerkezetük és funkcióik is eltérőek, így a teljes szoftveres in-
tegráció helyett a szimulátorok közötti intenzív, eseményve-
zérelt adatcsere létrehozása a gazdaságosabb megoldás.

Sztráda Gyula - dr. Kovács Attila

1. ábra A szimulációs modellek jellege



IV. AZ EGyESíTETT TRÉNINGSZIMuláToR-RENdSZER 
jEllEMZőI

A III. pont szerinti követelményeknek megfelelő, egyesített 
tréningszimulátor elvi felépítése a 2. ábrán látható. Főbb jel-
lemzőit az alábbiakban foglaljuk össze.

1. Adatkapcsolat
A két szimulátor között TCP/IP-alapú hálózati protokoll te-
remt kapcsolatot. A szimulációs modellek közötti techno-
lógiai adatcsere lebonyolításához valamint a szimulációs 
állapotok és üzemmódok szinkronizálásához az adatátviteli 
protokollban megfelelő adatcsomagtípusok lettek definiálva. 
A kommunikáció kezeléséről a két szimulátorban egy-egy új 
interfész szoftvermodul gondoskodik. Az adatkapcsolat fel-
építése után a szimulációs idők szinkronizálása automatiku-
san megtörténik.

Mivel ugyanazon technológiai elem azonosítója a két 
rendszerben többnyire eltérő, az interfészen átvinni kívánt 
technológiai adatokat mindkét szimulátorbeli azonosítási 
rendszer szerint meg kell jelölni. Ez az összerendelés 
paraméterezéskor történik és csak korlátozottan automa-
tizálható.

2. Szimulációs modellek és funkciók
Az egyesített rendszerben a modellek kiegészítik egymást, 
a mindkét szimulátorban létező funkciók konkurrens műkö-
dése le lett tiltva. (A modellek funkcionális összevetése 
a 3. ábrán látható, sötét háttérrel megjelenítve az egyesített 
rendszerben is megtartandó tulajdonságokat.)

Vezérlési parancsok – az éles üzemirányítás lehetősé-
geivel megegyezően - a 2. ábrán jelölt OP 1-4-ig jelölt 
munkahelyek bármelyikén kiadhatók.  (Az átviteli hálózati 
alállomások Helyi Alállomási Megjelenítőjének (HAM) al-
kalmazása opcionális.) Ezekre az egyesített modellrendszer 
összehangolt módon képes reagálni. Azaz, például a DTS 
Control Center Model (CCM) felületén kiadott kapcsolási pa-
rancsok reteszellenőrzése a KKEKTSZ-ben történik meg, és 
sikeres működtetés esetén az állásjelzés-változás háromfá-
zisúan (2 bites jelzésként) adminisztrálódik a KKEKTSZ tech-
nológiai modelljeiben, a KKEK SCADA-ban és a DTS PSM és 
CCM modelljében. A megváltozott topológiának megfelelő 
áramlási képet a távvezetéki és transzformátorágakra vo-
natkozóan a DTS Power System Modelje (PSM) számítja ki, 
az alállomások belső topológiai részleteire pedig a KKEKTSZ 
analóg modellje. A keletkező új mérésértékekkel frissítésre 
kerül a DTS CCM, a KKEKTSZ és a KKEK SCADA rendszerek 
adatbázisa. Mivel a DTS PSM csak szimmetrikus hálózati 
modellel rendelkezik, az esetlegesen (pl. megszakító hiba 

miatt) előálló asszimetrikus állásjelzések és a hozzájuk iga-
zodó fázisáram és -feszültségmérések előállítása a KKEKTSZ 
analóg modelljének a feladata.

A védelmi és automatikarendszer leképezése az eredeti 
DTS rendszerben kevéssé részletesen kidolgozott, így ezek-
nek a működéseknek a modellezése a KKEKTSZ rendszerben 
történik, azzal a kiegészítéssel, hogy a KKEKTSZ szinkronozó 
automatika és frekvencia-csökkenési védelmi modelljei al-
kalmassá lesznek téve a DTS PSM modellje által szolgáltatott 
frekvenciaértékek figyelésére.

3. Szimulátor üzemmódok,  forgatókönyv vezérlés
A két szimulátor összehangolt működéséhez nem elegendő 
csupán a szimulált technológia állapotát leíró adatok cseré-
jéről, kölcsönös frissítéséről gondoskodni, hanem meg kell 
oldani a szimulátorok szimulációs üzemmódjainak szink-
ronizálását is. Ennek érdekében az alapesetek betöltését, 
mentését, a szimuláció indítását és leállítását, valamint fel-
függesztését és újraindítását a DTS vezérli (mint szimulációs 
master), a KKEKTSZ pedig követő üzemmódban van (slave). 
Ezt a master-slave szereposztást az teszi indokolttá, hogy az 
eseményvezérelt, diszkrét modellekkel rendelkező KKEKTSZ 
szimulációs folyamatai sokkal könnyebben vezérelhetők 
kívűlről, mint a folytonos numerikus analízist (ciklikus load-
flow számítás, menetrendek követése) végző, iterációs mód-
szereket igénylő (erőművi szabályzók) DTS modellrendszere.  
Mivel a DTS rendszerben - a modellezés jellegéből fakadóan 
- a gyakorlatok archiválása és visszajátszása nem lehetséges, 
ezek az üzemmódok az egyesített rendszerben sem lesznek 
elérhetők. Lehetőség lesz viszont előre kijelölt paraméterek 
gyűjtésére és pillanatfelvételek készítésére.

Mindkét szimulátor képes arra, hogy előzetesen beállított 
eseményeket ütemezzen (forgatókönyvek kezelése). A két rend-
szerben azonban jelentős különbségek vannak az ütemezett 
események tartalmát és a végrehajtás szervezését illetően:

A KKEKTSZ szimulátorban a forgatókönyvben progra-•	
mozható események zárlatokra, készülékszintű működé-
sekre és -meghibásodásokra korlátozódnak. A DTS-ben 
lehetségesek viszont olyan események, amelyek a teljes 
energiarendszert érintik, és a KKEKTSZ-ben nem is értel-
mezhetők teljeskörűen (pl. rendszerterhelés ugrásszerű 
megváltozása). 
A DTS-ben néhány esemény használatát mellőzni kell, mert •	
olyan folyamatokat érint, amelyek részletes szimulációja az 
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2. ábra Az egyesített tréningszimulátor felépítése

3. ábra A szimulációs modellek funkciói



egyesített rendszerben a KKEKTSZ modelljeiben történik 
(pl. távvezetéki hibák, sikeres és sikertelen visszakapcsolá-
sok, megszakító beragadás).
A KKEKTSZ egyszerre csak egy eseménysor lejátszására képes, •	
szekvenciálisan, az első eseményhez képesti relatív időkkel. 
A DTS viszont párhuzamosan több eseménycsoportot képes 
ütemezni, amelyek között szerepelhetnek akár feltételes ese-
mények is, melyek a KKEKTSZ-ben nem kezelhetők.

Fenti eltérések miatt az első fejlesztési lépcsőben a forgatókönyv-
kezelés teljeskörű integrálását nem célozzuk meg. Alternatívaként 
egy olyan funkció kifejlesztésére kerülhet sor, amely képes megje-
leníteni az egyik szimulátoron a másik szimulátor forgatókönyveit, 
de nem biztosít lehetőséget azok szerkesztésére.

V. ToVáBBfEjlESZTÉSI lEhETőSÉGEK

A közös forgatókönyv-kezelés létrehozása nélkül a forgató-
könyvek konzisztenciájáról mindenkor a trénereknek kell 
gondoskodniuk. Ez általában véve nem okoz problémát, de 
különös körültekintést igényel olyan esetekben, ha gyakorlat 
közben a forgatókönyveket módosítani kell. Így a továbbfejlesz-
tés javasolt iránya a szimulátorok forgatókönyv mechanizmusai-
nak további összehangolása és nagyobb fokú integrálása.

Távolabbi cél közös kiinduló adatbázis megvalósítása, mely 
történhet a CIM szabványnak megfelelő kialakítással. 

VI. KöVETKEZTETÉSEK

A kooperatív tréningeztetés lehetősége, mint alapvető fejlesztési 
cél elérésén túlmenően a két szimulátor összekapcsolásával 
az egyes szimulátorok szolgáltatásai is kiszélesednek (pl. a DTS-en 
összetett védelmi működési szekvenciák is megjelennek, a 
KKEKTSZ-ben pedig valósághű áramlás- és feszültségviszonyok 

láthatók), a diszpécserek a valós hálózat eddigieknél hitele-
sebb modelljén gyakorolhatnak. Ugyanakkor lehetőség nyílik 
a rendszerirányító és az átviteli hálózati távkezelő diszpécse-
rek közötti együttműködés tréningjére is, normál üzemi és 
rendszerüzemzavari körülmények között egyaránt.
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1. Bevezetés

Az intelligens hálózatok lehetsé-
ges elterjedése sok kérdést vet fel. 
Eddigi vizsgálatainkban a rendszer 
stabilitását, frekvenciamegtartó ké-
pességét, üzembiztonságát vizsgál-
tuk. A rendszerirányító szempont-
jából ezek a paraméterek a legfon-
tosabbak közé tartoznak. Azonban 
a fogyasztó nem „elégszik” meg a 
folyamatos, megbízható  ellátás-
sal, hanem az ellátás minőségére 
is vannak kritériumok. Az egyik 
ilyen a szolgáltatott feszültség mi-
nőségére vonatkozó  előírásokról 
rendelkező MSZEN50160 szab-
vány. Elkerülhetetlen tehát, hogy a 
feszültség- és ezzel szorosan össze-
függő meddőteljesítmény-szabá-
lyozás kérdéskörét megvizsgáljuk.

Kiindulásként tekintsük a VER 
globális meddőteljesítmény-egyen-
súlyára vonatkozó  feltételeket.

Az együttműködő  rendszerek 
valamely részrendszere hálózatára 

energetika
energetikaEnergetikaENERGETIKA

vonatkozóan a meddő teljesítmények egyensúlyát a hatásos 
teljesítményekre felírható egyenlettel formailag azonosan a

ΣQE+QI  – ΣQF120 + QH formában adhatjuk meg, ahol a 
„vizsgált” VER-re vonatkozóan:

ΣQE a hálózatba betáplált erőművi meddő teljesítmények 
összege

QI  a hálózatba befolyó  import meddőteljesítmény-áramlá-
soknak a szaldója (a beáramló  a pozitív előjelű)

ΣQF120 a 120kV/KF állomások eredő meddőfelvétele a 
120kV-os oldalon

QH a hálózat elemeinek (vezetékek, transzformátorok, fojtó-
tekercsek, statikus kompenzátorok, stb.) eredő meddő tel-
jesítménye
Meddőteljesítmény-termelésnek (-előállításnak) tekintjük 

a túlgerjesztett generátor és a kapacitás által leadott, illetve 
nyelésnek (fogyasztásnak) az alulgerjesztett generátor és az 
induktivitás által felvett meddő teljesítményt. A valamely 
hálózati elemen áramló S = P + jQ teljesítményhez a hatásos 
teljesítmény pozitív áramlási irányát alapul véve a meddő tel-
jesítmény akkor lesz pozitív, ha az áram késik a feszültséghez 
képest.

Ezek az alapelvek a NF/KF hálózatokra vonatkoznak alapve-
tően, de a micro/smart gridek esetén sem indokolja semmi, 
hogy ezektől eltérjünk. Vizsgálataink során tehát a korábban 
ismertetett összefüggések szolgáltatták az alapot a feszült-
ség-, meddőteljesítmény-szabályozásra vonatkozólag.

2. A modell tulajdonságainak bemutatása

A modell megalkotásánál fontos szempont volt, hogy a való-
sághoz minél közelebb álló  leképezést alkalmazzunk. Ennek az 
elvárásnak, a mai energiapolitikai igényeknek, valamint a gridek 
sajátosságaink megfelelően egy olyan energiarendszer-részletet 
célszerű választanunk, ami megújuló  energiaforrást tartalmaz 
(szélerőműpark: Mosonszolnok), és alkalmas önálló, szigetüzemi 
működésre. A magyarországi viszonyokat figyelembe véve a vá-
lasztás Mosonmagyaróvár és környékére esett. 

A vizsgálati modell paramétereit illetően közel áll a való-
sághoz, azonban tartalmaz összevonásokat, egyszerűsítéseket. 
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leválasztható körzetek 
szigetüzemi vizsgálata III.

Vokony István , dr. dán András

A cikk tárgya az Elektrotechnika 2011/05-ös számában meg-
jelent Leválasztható körzetek szigetüzemi vizsgálata II. c. 
cikkben ismertetett kutatások folytatásaként, a leválasztha-
tó körzetek (körzetek vagy microgridek) feszültség- és med-
dőteljesítmény viszonyait elemző vizsgálati eredmények 
ismertetése. Az intelligens rendszerek elterjedése alapve-
tően a fogyasztók érdekeit kell, hogy szolgálja. Így elkerül-
hetetlen, hogy a villamosenergia-szolgáltatás minőségét, 
ezen belül a feszültségminőséget megvizsgáljuk. Hogyan 
lehet az előírásoknak megfelelni ilyen helyzetekben, mint pl. 
egy szigetüzemi működés. A cikkben röviden bemutatjuk a 
microgridek szimulációjára alkalmazott modell változásait, 
valamint alkalmazását szigetüzemi vizsgálatokban. Bemu-
tatjuk a modellhálózat segítségével végzett szimulációk 
eredményeit, kiértékelését, valamint az azokból levonható 
következtetéseket.

This paper is a continuation of the paper Examination of Grids 
in Island Operation II. published in Elektrotechnika in 2011/05. 
It has presented the assessment of micro grids’ voltage and 
reactive power control. The increasing integration of intelligent 
energy distribution networks has to serve the interest of the 
consumers. Therefore it is necessary to examine the quality of 
the electricity supply with regard to the voltage quality as well. 
How is it possible to ensure the regulation in those cases e.g. in 
case of island operation. In the paper the model developed and 
used for simulating the micro grids is introduced, and it is also 
shown, how to apply them for island operation assessment. 
With the help of a model network the results of the simulations 
are presented and the conclusions are evaluated.

2.1. ábra  A vizsgált modell leképezése DigSilent Power Factory 14. környezetben
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3.1. Bemenő  adatok
Fogyasztásra vonatkozólag egy átlagos napi mérésből in-
dultunk ki, amely adatokat az országos terhelésmérés 2011. 
január 19-i eredményeiből vettük. A körzet tényleges, valós 
mérésen alapuló fogyasztási adatait tápláltuk be a szimu-
lációs programba órás bontásban, így 24 órás futtatásokat 
végezve a napi profil kirajzolódott. Ezt a mosonmagyaróvári 
gyűjtősín T5-ös és T6-os leágazási adataiból nyertük. A Motim 
120kV-os fogyasztási pontja ebből a szempontból eltért a la-
kossági fogyasztóktól. Itt ugyanis ipari fogyasztó csatlakozik a 
hálózatra, a hatásos- és meddőteljesítmény-igénye kis köze-
lítéssel konstans.

A MO1G gázturbina betáplálása a Magyarországon műkö-
dő, KÁT mérlegkörbe tartozó  gázturbinás egységek viselke-
déséhez volt hasonló. Mélyvölgyben nem termelt, mélyvöl-
gyön kívül pedig közel konstans betáplálás volt rá jellemző. 
A szélerőművi betáplálások leképezése nem volt ennyire 
egyértelmű. Az adott napra vonatkozó termelési adatok ren-
delkezésünkre álltak, azonban a vizsgálatok egyoldalúak és 
félrevezetőek lettek volna, ha ezt az eredményhalmazt hasz-
náljuk fel. A teljes körű vizsgálathoz a következő meggon-
dolást tettük: 0-24 órás load-flow futtatásokat végzünk, az 
ismert fogyasztási és termelési viselkedéseknek megfelelően. 
Eközben a szélerőművek betáplálását változtattuk. A szélse-
besség lineárisan nőtt, ennek megfelelően a következő profil 
szerint változott az egyes szélkerekek betáplálása (3.1. ábra).

3.2. SVS hatása a feszültség-, meddőteljesítmény-
egyensúlyra
A meddőkompenzátort, mint hálózati elemet egy megsza-
kító segítségével egyszerűen ki és be lehet kapcsolni a mo-
dellben attól függően, hogy szeretnénk-e a feszültséget vala-
mely ponton a kompenzátorral tartani. Jelen esetben a MO1 
központi gyűjtősín feszültségét kívántuk az SVS-el 126 kV-os 
szinten tartani.

Azáltal, hogy a szélbetáplálást 0 és 100% között változtat-
juk a load-flow megoldásához, szükséges, hogy a hiányerő-
mű a teljesítményegyensúlyról gondoskodjon. Ez az erőmű 
SL (slack) típusú, azaz a hatásosteljesítmény-egyensúlyt tart-
ja, valamint saját névleges 10 kV-os kapocsfeszültségét is ál-
landó értékre szabályozza.

A 3.2. és 3.3. ábrán látható, hogyan változik a hiányerő-
mű meddőteljesítmény-betáplálása az SVS működésétől 
függően. A 3.4. ábrán az SVS meddőteljesítmény-változása 
látható.

A rendszer 400-120-20- és 10 kV-os feszültségszintekkel ren-
delkezik, vannak párhuzamos távvezetékek, párhuzamos 
transzformátorok, valamint a kapott adatoknak megfelelően 
elhelyezett fogyasztói és termelői csatlakozási pontok (ld. a 
2.1 ábrát).

A mosonmagyaróvári körzet fogyasztóit két csomópont-
ként képeztük le: a városi kábelhálózatra csatlakozó 10 kV-os 
rész (MO10), valamint a környékbeli települések szabadve-
zetékes hálózata 20 kV-on (MO20). Az egyéb ipari 120 kV-ra 
csatlakozó fogyasztók, a K1-MO1 kettős vezeték T-leágazásai.

A korábbi vizsgálatok (Leválasztható körzetek szigetüze-
mi vizsgálata I./II.) alapja is ez a hálózatrész volt, azonban a 
szimulációk előrehaladtával a modell folyamatosan bővült, 
átalakult. Ezért tartjuk fontosnak, hogy bemutassuk a hálózat 
főbb elemeit, még ha az a korábbi cikkeket ismerőknek nagy-
részt ismétlésnek tűnhet.

A rendszer a vizsgálatok során szigetüzemben működik. 
A korábbi eredményekre alapozva megállapítottuk, hogy a 
hálózat képes az önálló szigetüzemi működésre külső ener-
giaforrás nélkül, miközben a frekvencia tartásáról a MO1G 
gázturbina gondoskodik. Jelenlegi vizsgálatainkban azonban 
nem rövid idejű, tranziens szimulációkat, hanem állandósult, 
stacioner load-flow vizsgálatokat futtattunk.

Szükség volt egy külső erőmű beépítésére, ami szélsősé-
ges esetekben is képes a szigetet szinkronban tartani. Ezt a 
MO1 120kV-os sínhez csatlakoztattuk (Szigetslack). Meg kell 
jegyezni, hogy a korábbi vizsgálatokban a MO1G volt a frek-
venciatartó erőmű. A load-flow számítás esetén nincs értel-
me frekvenciáról beszélni, azonban a program konvergitása 
miatt szükség volt egy hiányerőmű beépítésére.

A másik változás, ami a topológián jól látható, hogy mo-
dellezésre került egy SVS (Static Var System) elnevezésű aktív 
meddőkompenzátor. Ez a meddőteljesítmény-forrás gondos-
kodik (ha üzemben van) a hálózat adott pontján a feszültség 
kívánt értéken tartásáról. Három kompenzálásra használatos 
modulból épülhet fel (2.2. ábra): TSC (tirisztorral kapcsolt kon-
denzátor), MSC (megszakítóval kapcsolt kondenzátor) és TCR 
(tirisztorral szabályozott fojtótekercs).

Mi ez utóbbit alkalmaztuk 20MVAr-os maximális meddőtel-
jesítmény-korláttal. 

3. Szimulációs vizsgálatok, értékelés

A szimulációs vizsgálatokban load-flow futtatásokat végez-
tünk. A különböző terhelésekhez tartozó meddőteljesít-
mény-áramlások következtében kialakuló feszültségértékek 
kialakulására voltunk kíváncsiak. Ehhez tudnunk kellett, mi-
lyen termelési, fogyasztási profilokkal jellemezhetők az egyes 
elemek a hálózatban.

2.2. ábra  SVS elvi felépítése

3.1. ábra  Szélerőművekre értelmezett termelési profil



elérése környékén. A 3.3. ábrán a hiányerőmű meddőtelje-
sítmény-betáplálásában van egy ilyen negatív csúcs, az SVS 
üzemen kívül van eközben. Amikor az SVS üzemel, akkor a 
hiányerőmű betáplálásában nem tapasztalható ez a változás, 
hiszen átveszi ezt a szerepet a kompenzátor.

Ez a meddő teljesítmény negatív csúcs a feszültségekben is 
jelentkezik. Ez látható  a 3.5. ábrán.

A várakozásunk az volt, hogy a szélsebesség növekedésé-
nek hatására a szélerőművek betáplálása nőni fog. A szállított 
hatásos teljesítmény növekedése miatt a transzformátorok 
meddőteljesítmény-igénye is megnő. Ezek a változások, ha 
nem is lineárisak, de monoton események. Ezzel szemben 
a szimulációs eredmények egy előjelváltozást is mutattak a 
folyamatokban a változások tekintetében. Ennek a magyará-
zata a topológiában keresendő.

A választ a 3.6. ábrán keresztül mutatjuk be. Mint az a felü-
letdiagramokon is látható, a feszültségben tapasztalható ki-
emelés napszaktól függetlenül jelentkezik. A MO1 központi 
gyűjtősín feszültségében jelen van ez a kiemelés, ezáltal az 
összes többi csomóponton is tapasztalható ez a jelenség, ami 
+/- 5-7%-os feszültségingadozást jelent.

Egy választott napszakra (órára) vonatkozó adatokat elemez-
tünk részletesen, lépésről lépésre. Látható, hogy a szélsebes-
ség növekedésével (egyúttal a szélerőművi betáplált hatásos 
teljesítmény növekedésével) nőni kezd a MO1S ág meddő igé-
nye, azaz főként a 120/20-as transzformátor meddőteljesít-
mény-felvétele. Eközben azáltal, hogy a hiányerőműnek keve-
sebb hatásos teljesítményt kell betáplálni a rendszerbe, az ott 
lévő blokktranszformátor meddőteljesítmény-igénye lecsök-
ken. Ezeknek a százalékos változásoknak az összege látható lila 

Megfigyelhető, hogy az SVS üzemelése mellett a hiányerő-
mű meddőteljesítmény-betáplálása monoton csökken a 
szélsebesség – ezáltal a szélerőművek betáplálása – növe-
kedésével. A kis szélerőművi betáplálás estén tapasztalha-
tó változás a fogyasztók napi profiljában található ingado-
zások követése.

A 3.3. és 3.4. ábrán megfigyelhető egy meddőteljesítmény-
völgy a fogyasztói profiltól függetlenül ~10 m/s-os szélsebesség 
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3.2. ábra  Systemslack meddőteljesítmény-betáplálása SVS-sel

3.5. ábra  A központi MO1 sín feszültségváltozása

3.3. ábra  Systemslack meddőteljesítmény-betáplálása SVS nélkül

3.6. ábra  A feszültségkiemelés magyarázata

3.4. ábra  SVS szabályozásra felhasznált meddő teljesítménye



feszültség- meddőteljesítmény szabályozásba való bevoná-
suk hatása. Az új típusú szélkerekek teljesítményelektronikán 
keresztül táplálnak be a hálózatba. A hálózat oldali inverter 
segítségével a teljesítménytényező változtatható, ezáltal a 
meddő betáplálás szabályozható. A 3.2.-es fejezetben ismer-
tetett probléma kiküszöbölését a következőképpen gon-
doltuk megoldani: mivel a szélerőművek transzformátorain 
a soros induktív meddő teljesítmény a hatásos teljesítmény 

színnel a 3.6. ábrán. A topológia és a keresztáramlások hatására 
az összes meddőteljesítmény-igény elér egy minimumot, ami 
a feszültségszint megemelkedését eredményezi.

3.3. A gázturbina feszültségtartásának hatása a sziget fe-
szültség-, meddőegyensúlyára
A szimulációk során egy másik hatást is vizsgáltunk: a MO1G 
gázturbina meddőteljesítmény-szabályozásba való bevo-
násával, a kapocsfeszültségének állandó értéken tartásával 
hogyan befolyásolja a sziget feszültségviszonyait. A koráb-
bi eredmények alapján megállapítható volt, hogy bizonyos 
esetekben a +/-10%-os határértéken belül tartás nem meg-
oldható. Ez leginkább az MSZ20 sínen jelentkezett. Itt 5 db 
2 MW-os szélerőmű csatlakozik a hálózatra 20 kV-on. Ezen a 
sínen szinte nem is tapasztalható a feszültségkiemelés, mert 
villamos szempontból távol van a kiterhelt, és ezáltal nagy 
meddőteljesítmény-igényű transzformátoroktól. A feszült-
ség a várakozásoknak megfelelően változik: a szélsebesség 
növekedésének hatására a hatásosteljesítmény-betáplálás 
megnő, a transzformátorok kiterheltsége és meddőteljesít-
mény-igénye is megnő, ezáltal a feszültség is megemelkedik. 
Minimális változás, a napi fogyasztási profil miatt érzékelhető, 
de ez nem jelentős. Az SVS üzeme sem befolyásolja ezt a cso-
mópontot, amely villamos szempontból az egyik legtávolab-
bi a MO1 központi gyűjtősíntől.

Maximális szélerőművi betáplálás mellett az MSZ20 fe-
szültségszintje elérheti a névleges feszültségszint 114%-át 
akár. Ekkora feszültségemelkedés meghibásodásokhoz ve-
zethet.

A MO1G gázturbina feszültségtartása javít a helyzeten. 
A 3.7. ábrán látható  a MO1G meddőteljesítmény-betáplálása.

A MO1G gázturbina a feszültségcsúcs kialakulásakor igyek-
szik meddő teljesítményt nyelni, ezáltal visszaállítani saját 
névleges feszültségét. Ez a MO1 sín feszültségét a névleges 
értékhez közelíti, ezáltal az MSZ20 sín feszültsége sem emelke-
dik akkora mértékben. Míg a MO1G meddőteljesítmény-szabá-
lyozása nélkül az MSZ20 sín feszültségváltozása 4,8% és 14,4% 
között mozgott a napszak és a szélsebességtől függően, addig 
ez az érték a MO1G hatására 0,1% és 10,9% közé szorult. Igaz, 
így is átlépi a 10%-os küszöböt a feszültség, de ez az eltérés 
jelentősen kisebb, mint a korábbi esetben. A MO1 sín feszült-
ségingadozását is csökkenti ez a megoldás, ahogyan az a 3.8. 
és 3.9. ábrákon látható.

 
3.4. A szélerőművek meddőteljesítmény-szabályozásának 
hatása a feszültségviszonyokra
Az utolsó  részletesen elemzett vizsgálati esemény a szélerő-
művek teljesítménytényezőjének megváltoztatása, azaz a 
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3.7. ábra  MO1G gázturbina meddőteljesítmény nyelése

3.8. ábra  MO1 feszültségváltozása szabályozás nélkül

3.9. ábra  MO1 feszültségváltozása a MO1G meddőztetésének 
hatására

3.10. ábra  A hiányerőmű meddőteljesítmény-változása 
a szélsebesség függvényében



betáplálás függvényében változik; ezért adódik a lehetőség 
az inverterrel a megfelelő mértékű  meddőztetés beállításá-
ra. A 120 kV-os csatlakozást figyelembe véve az inverteren 
cosφ = 0,95 -ös értéket állítottunk be. A 3.10-es ábrán látható, 
hogy a hiányerőmű meddőteljesítmény-betáplálása az SVS 
kikapcsolása mellett monoton csökken. Azaz a saját transz-
formátorának csökkenő meddőteljesítmény-igényét szolgál-
ja ki, míg a szélerőművek transzformátorainak igényeit ellát-
ják maguk a szélerőművek inverterei.

Ez pedig a többi sín feszültségében is visszaköszön: 
mind a MO1 központi, mind a többi sín feszültsége sokkal 
kevésbé ingadozik, és a feszültség kiemelés (3.8. ábra) nem 
tapasztalható. A 3.11-es ábrán látható, hogyan változik a 
MO1 sín feszültsége. A napszakon belüli változások érzé-
kelhetők, és a feszültség a szélsebesség növekedésével 
monoton nő.

4. Konklúziók, távolabbi tervek

Eddigi vizsgálataink során több szempontból elemeztük a 
micro/smart grideket. Hogyan, milyen körülmények között 
tudnak stabilan üzemelni, milyen beavatkozások tudják a 
rendszer vagy a szigetüzem stabilitását növelni. A megfelelő 
működéshez azonban elengedhetetlen a minőségi mutatók 
figyelembe vétele, a feszültségszintek névlegeshez közeli ér-
téken tartása.

Jelen szimulációinkban három befolyásoló tényezőt vizs-
gáltunk meg. Egyrészt egy aktív meddőkompenzátor hatását 
a feszültség tartásra, másrészt egy P,Q-típusú (állandó hatá-
sos és meddő teljesítményt betápláló) erőmű ún. meddőzte-
tésével próbáltuk a feszültségszinteket a kívánt határértékek 
közé szorítani. A harmadik szakaszban pedig a szélerőművek 
inverterei segítségével meddőteljesítmény-betáplálást szi-
muláltunk.

Megállapítható, hogy mind a meddőkompenzátor, mind 
a gázturbina meddőteljesítmény-szabályozásba való be-
vonása a sziget feszültségértékeit a névlegeshez közelíti. A 
legnagyobb ingadozást, és a 10%-os küszöbön való  túllépést 
az MSZ20 sín kénytelen elszenvedni. Azonban a beavatko-
zásoknak köszönhetően az ingadozás mértéke is lecsökken, 
valamint a határértékeken belül tartás is szinte tökéletesen 
megvalósul.

Érdemes az üzemvitelt úgy kialakítani, hogy a kis tarto-
mányban jelentkező meddőteljesítmény-völgy kialakulását, 
ezáltal a feszültség kiemelést elkerüljük. A terheléseket olyan 
módon kell átrendezni, csoportosítani, hogy a keresztáram-
lásokat, azaz a hatásos és meddő teljesítmények ellentétes 
irányú áramlását elkerüljük.

A meddőteljesítmény-igények kielégítését célszerű helyben 
megvalósítani, azaz a szélerőművek transzformátorainak nö-
vekvő igényét a szélerőművek segítségével kell kielégíteni.

általános következtetések:
a feszültségszabályozás kérdéseit, a meddőkompenzátorok •	
elhelyezését alapvetően a topológia és a kialakuló teljesít-
ményáramlások, esetenként a hatásos- és meddőteljesít-
mény-keresztáramlások befolyásolják
a transzformátorok méretezése döntő fontosságú lehet: a •	
nagy teljesítményű, kiterhelt transzformátorok meddő igé-
nye határozhatja meg a feszültségviszonyokat
a fogyasztók meddőteljesítmény-igényét ekkora mé-•	
retű hálózatok esetén szerencsésebb nem szállítani, 
hanem a lehetőségekhez képest helyben előállítani, 
szolgáltatni
a felsorolt problémákra egy, esetleg több, megfelelő he-•	
lyen telepített SVS lehet a megoldás, vagy ha van mód rá a 
szinkron gépek meddőztetése
a teljesítményelektronika segítségével a meddőteljesít-•	
mény-betáplálás lokális megvalósítása célszerű
Az eddigi szimulációs eredmények tükrében egy olyan 

keretrendszer, útmutató megfogalmazása szükséges, ami 
az esetlegesen kialakuló szigetek üzemvitelét elősegíti, a ta-
pasztalatok alapján iránymutatást adhat.
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3.11. ábra  A MO1 sín feszültségének változása a szélsebesség 
függvényében
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Energetikai 
hírek 

a világból 

A német nukleáris erőművek bezárása előnyös 
a CEZ-nek
Jó hír csehországi energetikai óriás cégnek, CEZ-nek, hogy Né-
metország 2022-ig – egy adott menetrend szerint - bezárja összes 
atomerőművét. Az erőműbezárások hatására hosszú távon emel-
kedni fog a villamos energia ára, és ezzel együtt a CEZ növelheti 
villamosáram-exportját, többek között Németországba is.
Németországgal ellentétben a cseh közvélemény nem ellenzi az 
atomerőművek működését.
Németország határozottabban fogja támogatni a megújuló ener-
giaforrások hasznosítását, mind a szél, mind a nap, mind biomassza 
tekintetében, annak tudatában, hogy ezek mellett, intermittens 
üzemük miatt, számos új gáztüzelésű erőművet kell létesíteniük.

Az IEA figyelmeztet a német „atomstop” 
veszélyeire
Az IEA, a Nemzetközi Energia Ügynökség (Internationa Energy 
Agency) felhívta a figyelmet arra, hogy a németországi atomerő-
művek bezárása évente 25 millió tonna szén-dioxid-kibocsátással 
fogja megterhelni a légkört. Teljesen mindegy, hogy az atomerő-
művet helyettesítő szén-, vagy jobb esetben földgáztüzelésű erőmű 
hol épül meg.
Németország nagy valószínűséggel importból fogja megoldani 
problémáit. A szóba jöhető szomszédos országok közül elsősor-
ban Franciaország és Csehország jöhet számításba.
A villamosáram-termelés 1990-óta globálisan 6%-kal több széndi-
oxidot bocsátott ki 2010-ben, elsősorban a feltörekvő ázsiai orszá-
goknak köszönhetően.
A fentiek a Wall Street Journal 2011. május 27-i számában jelentek 
meg. Az interjút Varró László energetikai közgazdász adta, aki 
jelenleg az IEA osztályvezetője.

RWE vízerőművet épít Szerbiában
A szerb állami energetikai vállalat (EPS) megállapodást írt alá 
az RWE Innogy GmbH-val egy közös vállalkozás létrehozására, 
melynek keretében 352 millió € alaptőkével öt vízerőművet épí-
tenek Szerbiában, a Velika Morava folyón. Az erőművek teljes 
kapacitása 150 MW lesz. Az erőművek hat év múlva fognak áramot 
termelni. A közös vállalkozásban az RWE 51%-kal, az EPS 49%-
kal részesül. 
A program része annak az erőfeszítésnek, melyet Szerbia tesz, hogy 
eleget tegyen az Európai Unió vonatkozó elvárásainak. 
Szerbia további hiteleket vesz fel az Európai Fejlesztési Banktól, víz-
erőművek építésére és energetikai rendszerének korszerűsítésére.

Dr. Bencze János
benczej36@t-online.hu
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DIAGNOSZTIKAI MÉRÔMÛSZEREK
ERÔSÁRAMÚ HÁLÓZATOK FELÜGYELETÉRE

� távolsági, differenciál, stb. relék, védelmek komplex vizsgálata
� akár 2 relé szimultán mérése
� akár 6 db U és 6 db I csatorna, vagy akár 12 db I kimenet
� távadók, energiamérôk 1- és 3-fázisú vizsgálata, kalibrálása
� max. 900 V ill. 150 A ill. 2 kHz
� lineáris be-, és kimenetek
� gyors vizsgálatok, átállás pillanatok alatt, hatékony szoftveres

támogatás

Relévizsgálatok az elosztóhálózaton:
MENTOR 12 programozható univerzális háromfázisú relévizsgáló

� földelési ellenállás mérése 3 és 4 vezetékes illetve lakatfogós,
szelektív módszerekkel

� frekvenciafüggô viselkedés vizsgálata
� mért eredmények tárolása és kiolvasása
� nagyfeszültségû távvezetéki oszlopok vizsgálata 4 flexibilis

áramváltóval

� 3 fô-, és 2 segédérintkezô szimultán
mérése

� szinkronitás vizsgálatok
� max. áram, nyitási és zárási idôk 

– szimultán mindkét tekercsre
� információ az alállomási segéd-

akkumulátorok állapotáról
� automatikus átmeneti ellenállás

kiszámítás
� helyszíni dokumentálás a beépített

nyomtatóval

KÖF/ NAF megszakítók diagnosztikája:
EuroSMC® PME-500-TR

Távvezetékek földelésmérése:
C.A 6472 és C.A 6474 földelésmérô készlet:
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villamos gépekVillamos gépekVillamos gépek

Közepes teljesítményű 
áramtermelő szélkerék tervezése 

és a prototípus legyártása

Dr. Horváth gábor, Dr. Dán andrás, Dr. Varjasi istván Horvátországon keresztül 
Isztambulig. Tehát a teljes 
vertikumot lefedte a villa-
mosenergia-termeléstől a 
szállításon keresztül a mun-
kát végző motorokig. 

Magyarországon az 1950-
es évek végén jelentős terve-
zési folyamat indult el az új tí-
pusú áramtermelő szélturbina 
megvalósítására. Figyelemre 
méltó, hogy már itt szinkron 
típusú generátor beépítését 
javasolták, ami sorozatgyár-
tásban csak az 1990-es évek-
ben következett be. 

Sajnos a rendszerváltás 
után a klasszikus villamos 
gépgyártók megszűntek, 
vagy kis mérnöki irodaként 
beolvadtak multinacionális 
cégekbe (Ganz - Ansaldo, 
Transelektro, Hyndai, CG; 
IMI-Leroy Sommer). A vil-
lamos gépgyártás és a ter-
vezés jelenleg a bérmunka 
(outsourcing) szintjén mo-
zog. Erőműfejlesztésre és 
hálózatba történő integrá-
lásra a megtépázott ipari 
vertikum, sokszor önhibáján kívül, képtelen, vagy a feladatot 
jelentős hiányosságokkal tudja abszolválni. A fő hiányossá-
gok: a kisteljesítményű erőműfejlesztésekre szűkös pénzügyi 
háttér, monopolhelyzet kialakulása a tanúsítás megszerzése 
során, átláthatatlan engedélyezési folyamatok.

A magyarországi szélviszonyokat intenzíven az utóbbi évti-
zedekben több intézet és cég vizsgálta, aminek köszönhető-
en kevés ismeretlen terület maradt az országban. Az ország 
jelentős része alkalmas a szélenergia hasznosítására. A tele-
pítések előtt figyelembe kell venni a helyi villamos hálózati, 
természetvédelmi és rendezési tervi adottságokat. 

Az Európai Unió és Magyarország tervei (Nemzeti Cselek-
vési Terv) szerint is a megújuló energiaforrások beépítését 
jelentősen növelni kell.

A szélerőművek fejlesztése, gyártása és telepítése a következő 
szempontokból előnyös:
-  környezetvédelmi (károsanyag-kibocsátástól mentes)
-  energetikai (diverzifikált, fenntartható forrás)
-  stratégiai (természetvédelmi csapás esetén szétszórtan tele-

pített kapacitásról van szó, tehát ellátásbiztonság szempont-
jából kedvező, munkahelyteremtés, hazai gyártás esetén)

módszer

Megvizsgáltuk a piacon fellelhető szélkeréktípusokat és az 
elérhető szabadalmi leírásokat is. 
A tervezésnél a következő tényezőket vettük figyelembe:
-  szélnyomás (esetünkben a háromlapátos konstrukciónál a 

hosszú és széles lapátozásnak köszönhetően nagy a súrolt 
felület);

-  lapátfelület (a lapátok állásszögének változásával befolyá-
soljuk a nyomatékot létrehozó felületet);

-  a forgatónyomatékot meghatároztuk a generátortervezés 
előtt, a rendszer tervezése során mindvégig  a paraméterek 
egymásra hatásával és optimalizálásával foglalkoztunk.

Bevezetés

A XXI. század legfontosabb energetikai kérdése a megfelelő 
arányú energiaforrás felhasználása, figyelembe véve a fenn-
tarthatóságot és a környezet károsításának minimalizálását.

A megújuló energiaforrásokat hasznosító berendezések 
telepítése során Nyugat-Európában külön támogatásban ré-
szesültek/nek az erőműfejlesztéssel foglalkozó cégek, mivel 
ezekre iparágak épültek, így ez jelentős munkahelyteremtést 
is eredményezett. 

A jelenleg Magyarországon üzemelő szélerőművek általá-
ban nyugat-európai országokból, míg a kisteljesítményű áram-
termelő szélkerekek távol-keleti országokból származnak.

Kutatásunk célja, hogy új típusú áramtermelő szélkereket 
fejlesszünk alacsony átlagos szélsebességgel rendelkező 
helyszínre, alkalmazkodva a jogszabályi környezethez, és mi-
nél nagyobb számban hazai beszállítót bevonva a gyártásba.

irodalomfeldolgozás

Száz éve még teljesen hétköznapi hír volt, hogy a Ganz Mű-
vek telepít villamos hálózatot és erőművet Olaszországtól 
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Villamos gépek

A projekt célja az alacsony szélsebességnél is működő 
közepes teljesítményű áramtermelő szélkerék tervezése 
és a prototípus legyártása. A fejlesztés során felhasznál-
tuk a hazai mérnöki tudásbázist, illetve a meglévő gyár-
tási kapacitást.  
A projekt tárgya új fejlesztésű 49 kW teljesítményű szél-
kerék, amely inverteren keresztül csatlakozik a közcélú 
villamos hálózatra, és megújuló energiaforrásból termel 
környezetbarát energiát.
A kutatás során vállalkozásunk innovációs kezdeménye-
zésének megvalósítását a Budapesti Műszaki Egyetem 
Villamosmérnöki és Informatikai Kar kutatói támogatták.
A piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökség „Új Magyarország Fejlesztési 
Terv” támogatásával valósult meg.

The aim of the project is a medium scale wind turbine de-
sign for low wind sites and  prototype manufacturing. We 
used the engineering knowledge base and production 
facilities accessible in the country during the research and 
development project. 
The object of the project is a new 49 kW nominal power out-
put wind turbine, which connects to the public utility grid 
through an inverter and generates energy from renewable 
energy source consequently produces environmentally 
friendly energy.
The realisation of the innovation process was carried 
out with the support of Budapest Technical University, 
Department of Electric Power Engineering. 
The market-oriented research-development activity was 
supported by the New Hungary Development Plan.

49 kW-os szélkerék



illetve a generátor nyomatéka is változik a működés során.
A konstrukció kidolgozása és felülvizsgálata után a kísérleti 
műhelyben elkészíttettük a villamos áramtermelő generátor 
mintadarabját (prototípusát) abból a célból, hogy meggyő-
ződjünk – megfelelő vizsgálatokkal – működőképességéről 
(funkcióknak való megfelelés), használhatóságáról. 

Az inverter kifejlesztése és a hálózati csatlakozás a Buda-
pest műszaki egyetem Villamos energetika Tanszék szak-
embereinek részvételével zajlott le.

A prototípusnak az „elektromos generátor” szavak összevo-
násából „eGEN”-nevet adtuk, amit a Magyar Szabadalmi Hiva-
talnál védjegyként le is védtünk. Ehhez kapcsolódóan a proto-
típust bemutató új honlapot is indítottunk www.eGEN.hu és a 
nemzetközi érdeklődőknek www.eGENwind.com cím alatt.

következtetések

A kutatási időszak során tervezésre, legyártásra került a 
49 kW-os áramtermelő szélkerék valamint inverter. A szélke-
rék hálózatra csatlakozása az inverter beméréséig megtör-
tént. A prototípus szélkerék legyártásával megvalósítottuk a 
pályázatban leírt terveinket, ezáltal 
jelentős mérföldkőhöz értünk a kuta-
tás-fejlesztési folyamatban, amit tu-
lajdonképpen a nulláról indítottunk 
el. A prototípus gyártása során szé-
les körű ismeretanyag gyűlt össze a 
gyártástechnológiai lehetőségekről, 
amelyek elősegítik a tervek esetleges 
jövőbeni módosítását, optimalizálá-
sát. A jelenleg is zajló üzemi mérés 
segítségével tovább ellenőrizzük és 
pontosítjuk az előzetes számításokat. 
Az összegyűlt tapasztalatok és elért 
eredmények jelentős tudásalapot 
és szakmai támogatást nyújtanak a 
további szélkerékfejlesztések indítá-
sához, valamint a sorozatgyártás felé 
történő elmozduláshoz.

Összefoglalva: meghatároztuk a gép teljesítményét, szük-
séges méreteit, mozgásviszonyait. Az ideális hajtásrendszerre 
a közvetlen lapátkerék-generátor kapcsolatot választottuk. A 
gépház kialakításánál felhasználtuk a generátor házát, ezzel 
is csökkentve a részelemek számát. A gyártástechnológiánál 
nagy számban azonos lemezvastagságot alkalmaztunk, ezzel 
is csökkentve a lemezhulladék mennyiségét.

A kisteljesítményű szélkerekek fékezésére számos megoldást 
alkalmaznak, ami közül a következőket építettük ki:
-  villamos fékezés (fékellenállással, majd a tekercsek rövidre 

zárásával)
-  lapátszög állásának változtatásával.

A tervek ellenőrzésénél az európai normák (EN ISO) sze-
rint jártunk el, ezzel is felkészülve a lehetséges nemzetközi 
érdeklődésre. A tervezés során jelentős feladat volt a külön-
böző számítógépes felületen kialakított modellek rendszerbe 
történő egybefoglalása. Itt a terhelési és elmozdulási adatfel-
hőket konvertálni kellett a számítógépes tervező, számító és 
mozgás-szimulációs szoftverek miatt.

eszköz

Az áramtermelő szélkerék kialakításánál alapvető szempont 
volt az 50 kW-os felső határ, ami a háztartási méretű kiserő-
művekre vonatkozik. 
A telepített prototípus főbb részegységei a következők: 
a hajtáslánc első eleme a lapátkerék, amely a lapátagyon és 
főtengelyen keresztül csatlakozik a generátor forgórészéhez. 
A sokpólusú forgórészen elhelyezkedő állandó mágnesek in-
dukálják a háromfázisú állórész tekercsekben a névleges for-
dulatszámon közel 50Hz-es feszültséget.

A lapátagy acéllemezekből hegesztett szerkezeti elem. A 
49 kW-os szélkerék esetében a lapátok hosszirányú tenge-
lye körüli (pitch) mozgást végez, amit spirálrugó ellensza-
bályoz. A lapátkerék fordulatszáma, a lapátok állásszöge, 
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1. ábra 10 m-es szárnylapát metszetei

2. ábra Szélsebesség-vektorok a profil körül

3. ábra Szélkerék látványterve

4. ábra Szélkerék nézeti rajza
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„Közepes teljesítményű áramtermelő szélkerék tervezése és a 
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Kft.-nél.     
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5. ábra A sokpólusú generátor mért feszültség görbéje

6. ábra Hálózati csatlakozás

Dr. Varjasi István
egyetemi docens
BME Automatizálási és Alkalmazott Informatikai 
Tanszék 
varjasi@aut.bme.hu

Dr. Dán András
egyetemi tanár, VET VM csoport vezető 
BME Villamos Energetika Tanszék
dan.andras@vet.bme.hu

Dr. Horváth Gábor
ügyvezető igazgató
Horváth Mérnöki Iroda Kft.
info@horvath.co.hu

A Célzott Biztonsági Felülvizsgálat elvégzését az Európai Tanács 
minden európai atomerőmű számára előírta. A felülvizsgálat 
során a szélsőséges helyzetekre adott olyan lehetséges vála-
szokat kell megvizsgálni, illetve olyan intézkedések bevezeté-
sére kell javaslatot tenni, amelyek segítségével a fukusimaihoz 
hasonló következmények minden ésszerűen feltételezhető 
esetben elkerülhetőek lesznek. A felülvizsgálat tartalmi köve-
telményeit az OAH az EU Bizottsága, illetve hatósági munka-
csoportja (ENSREG) által elfogadott módszer szerint állította 
össze, s honlapján nyilvánosságra hozta. A felülvizsgálatról 
készült előrehaladási jelentést a Paksi Atomerőmű augusztus 
közepén átadta az Országos Atomenergia Hivatalnak. Az OAH 
a jelentést felülvizsgálja és 2011. szeptember 15-ig előzetes je-
lentést állít össze az EU Bizottsága számára. 

A Paksi Atomerőmű Zrt. 2011. október 31-ig készíti el vég-
leges jelentését, amelyet az OAH 2011. december 31-ig érté-

kel. Az OAH meghatározza azokat a teendőket, amelyeket az 
erőműnek a felülvizsgálati célok elérése érdekében el kell vé-
geznie, valamint tájékoztatja az EU Bizottságot a felülvizsgálat 
eredményeiről. Az európai országokból beérkező jelentéseket 
az EU Bizottság szervezésében nemzetközi felülvizsgálatnak is 
alávetik, ennek részletei jelenleg egyeztetés alatt állnak.

A Paksi Atomerőmű előzetes jelentése mind az OAH 
(www.oah.hu) mind a Paksi Atomerőmű Zrt. (www.npp.hu) 
honlapján olvasható. A felülvizsgálat folyamatáról és eredmé-
nyeiről folyamatosan tájékoztatjuk a magyar közvéleményt.

Budapest, 2011. augusztus 15.
OAH Sajtóközlemény 

 Kiadta: Dr. Rónaky József  főigazgató

Beérkezett 
az előrehaladási 
jelentés a Célzott 
Biztonsági 
Felülvizsgálatról
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Az Óbudai Egyetem 280.797.320 forint támogatást nyert 
a KMOP-4.2.1/B-10 „A felsőoktatási tevékenységek színvona-
lának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése” című 
pályázati kiíráson, az Új Széchenyi Terv keretében. A projekt 
nyitórendezvényre 2011. augusztus 31-én 11.30 perckor az 
Óbudai Egyetem F.09-es előadóteremébe kerül sor, ahol dr. 
Kádár Péter ismertette a fejlesztési lehetőségeket.                                     TÉ



axiális fluxusú, 
állandómágneses, kéttárcsás, 
vasmentes állórészű villamos 

forgógépek optimalizálása

1. Bevezetés

A korszerű, nagy remanens indukcióval és koercitív térerősség-
gel rendelkező mágnesanyagok számos villamosgép konstruk-
ció számára tették lehetővé, hogy korábban elképzelhetetlen 
előnyös tulajdonságokkal bírjanak, mint az igen nagy teljesít-
ménysűrűség, vagy extrém alacsony veszteségek.
E cikkben a vasmentes állórésszel készülő, kéttárcsás forgóré-
szű, axiális fluxusú gépekkel foglalkozunk, elsősorban a villa-
mos eredetű veszteségekre koncentrálva. Az ilyen felépítésű 
gépek igen kompaktak, és igen jó hatásfokkal készíthetőek, 
miközben teljesítménysűrűségük is magas. Kiválóan hasz-
nálhatók számos területen, pl. járműhajtások, energiatárolás, 
elosztott energiatermelés, stb.
A University of Stellenbosch (Dél-afrikai Köztársaság) egyete-
men tervezett 300 kW-os gép 15,9 Nm/kg nyomatéksűrűség-
gel, 3,83 kW/kg teljesítménysűrűséggel rendelkezik az aktív 
tömegre vonatkoztatva, és emellett 97,16% a hatásfoka [1]. 
Ezek mindegyike igen jó érték. Egy a szerző által tervezett, 
üresjárási veszteségekre optimalizált, 15000/min fordulatszá-
mú, 3,5 kW névleges teljesítményű gép üresjárási veszteségei 
0,36%-ot tesznek ki (lebegtetett csapággyal, vákuumban), 
ami szintén jól mutatja, hogy a veszteségek igen jelentősen 
csökkenthetők. Ugyanakkor e gépek tervezéséhez – külö-
nösen magyar nyelven -, szerény mennyiségű irodalom áll 
rendelkezésre, és a sokféle tervezési mód között nehéz eliga-

A cikk  bemutatja a vasmentes állórészű, kettős forgórészű, 
axiális fluxusú gépek tervezésének alapegyenletét, megis-
merteti az olvasót a gép tulajdonságait leginkább befolyásoló 
arányszámokkal. Szinuszmezős, nem átlapolódó tekercselés-
sel készített gépekre bemutatja, hogy adott igénybevételek, 
mechanikai fordulatszám és külső aktív átmérő mellett, ho-
gyan kell megválasztani az előbbi arányszámokat különbö-
ző típusú optimumok elérése érdekében. A leírt módszerrel 
változatlan igénybevételek mellett érhető el maximális telje-
sítmény, illetve minimális veszteségek, attól függően, hogy 
a tervező a felkínált megoldások közül melyiket választja.  
 
Axial flux, permanent magnet machines with double ro-
tor and ironless stator are very compact devices with high 
efficiency, power and torque density. These machines 
can be used excellently in many application field such 
as transportation, energy storage, distributed energy 
generation, etc.
In this paper I show the general sizing equation of this 
construction, and those geometrical proportions which 
mostly affects the performance of it. For machines with 
sinusoidal field and non-overlapping stator coils, the op-
timum choice of these proportions is shown for different 
design goals. Maximum power or minimal losses can be 
achieved with the same strains (current and flux densities) 
by following the recommendations.

zodni. E cikkben az ilyen típusú gépek tervezésének alapjait, 
és különféle fontos arányszámok megfelelő megválasztását 
mutatom be, amelyek más-más szempontok szerinti optimu-
mokhoz vezetnek.

2. a főméretek meghatározása

Az általam tárgyalt gép felépítése az 1. ábrán látható. A gép 
két forgórésszel rendelkezik, melyek közrefogják a vasmentes, 
csak tekercselési és kitöltő anyagot tartalmazó állórészt. Ezzel 
a konstrukcióval zárt, nagy légrésű mágneses kört kapunk (a 
vasmentes állórész is légrés mágneses szempontból).

A főméretek hagyományos, hengeres gépeknél általában az 
állórész furatátmérőt ( D ) és az aktív hosszt ( il ) jelentik. Szi-
nuszos esetben a látszólagos teljesítmény (S) és a főméretek 
között az alábbi kapcsolat írható fel:

ABlD
p
fCS i max

2
δ= ,

(1)

ahol f  a névleges villamos frekvencia, p  a póluspárszám, 
(a kettő hányadosa a mechanikai frekvencia), maxδB  a maxi-
mális légrésindukció, A  pedig a kerületi áramsűrűség. A két 
utóbbi tehát a gépre vonatkozó mágneses és villamos igény-
bevétel. C  egy konstrukciótól és mezőalaktól függő állandó. 
Az egyenlet alapján a fő méretek meghatározhatóak, ameny-
nyiben D  és il  arányát, az igénybevételeket, a látszólagos 
teljesítményt és a mechanikai frekvenciát a tervező definiálja 
vagy a specifikáció előírja.
Tárcsagépek esetén az aktív hossz is sugárirányú kiterjedést 
takar, így célszerűbb bevezetni az aktív belső ( bD ) illetve 
aktív külső átmérő ( kD )fogalmát, ami az aktív hossz belső 
illetve külső pontjaihoz tartozó átmérőt jelöli (5. ábra). 
A kettő hányadosa, jelöljük a -val, igen erőteljes hatással van 
a konstrukció tulajdonságaira és fontos optimalizálási para-
méter.
Az (1)-ben szereplő D -t tárcsagépeknél úgy érdemes tekin-
teni, mint a közepes átmérőt. Ezt és il -t is kifejezhetjük az 
előbbi külső aktív átmérővel, illetve az a  arányszámmal. 
Ekkor a következőt kapjuk:

ABDaa
p
fCS k max

32 )1()1(
8
1

δ−+= (2)

A fenti egyenlet alapján máris kereshetünk teljesítmény 
maximumot adó a  értéket, amire 3/1=a –ot kapunk. 

kohári Zalán
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1. ábra Kéttárcsás, axiális fluxusú gép felépítése



4. a kerületi áramsűrűség, és a kitöltési 
tényező kapcsolata

Tekintsük most az (1)-ben szereplő utolsó tényezőt, a kerüle-
ti áramsűrűséget. Ezt a mennyiséget úgy definiáltuk, hogy a 
közepes aktív átmérőn áthaladó vezetők számával megszo-
rozzuk a vezetőkben folyó áram effektív értékét, és a kapott 
eredményt elosztjuk e közepes átmérőhöz tartozó kör kerü-
letével.
Belátható, hogy ezt a mennyiséget nagyban befolyásolja a 
vezetőkben megengedett áramsűrűség ( JCu , effektív értékre 
vonatkoztatva), valamint az állórész kitöltési tényezője.
Kitöltési tényezőn a vezetők aktív térfogatának és az állórész 
teljes aktív térfogatának (a kitöltőanyagot is figyelembe véve)  
hányadosát értjük. A tárcsakonstrukció geometriája miatt a 
kitöltési tényező a belső aktív átmérőtől kifelé csökken (a ve-
zetők keresztmetszete ugyanis nem növekszik).
A fizikai korlátot a kitöltési tényezőben a belső aktív átmérő 
fogja adni, így az itt értelmezett kitöltési tényezővel ( 0η ) 
fejezzük ki a kerületi áramot. A levezetést nem részletezve a 
következőt kapjuk:

(5)

ahol ah  az állórész tárcsa vastagsága. Az egyenletből látszik, 
hogy adott kitöltési tényező esetén (huzaltekercselés esetén 
kb. 0,5-nél nagyobb rész/teljes keresztmetszet arány nem ér-
hető el a belső aktív átmérőn), a kerületi áram is függvényé-
vé válik az a  értéknek. Találhatunk tehát olyan, az aktív rész 
belső és külső átmérőjének arányára vonatkozó optimumot, 
amely ezt az összefüggést is figyelembe veszi.
Visszahelyettesítve (2)-be az iménti összefüggést:

(6)

Ekkor a maximum 
3
3=a -nál található. 

Ugyanezt az optimumot találta Campbell, egészen más meg-
kötésekből kiindulva [1].
Mivel mind a maximális légrésindukció, mind pedig a kerüle-
ti áram az ma  mágnesarány függvénye, kereshetjük ennek 
optimumát is. Az optimum ebben az esetben azt az értéket 
jelenti, amely adott tárcsatávolság (                           ) esetén, 
a AB maxδ  szorzat maximumát adja.
Az optimum a következőnek adódik:

5,0
1, ≈

−µ
µ−µ

=
mr

mrmr
optma

,
(7)

mivel használatos mágnes anyagokra 1≈µmr , és ebben az 
esetben a fenti hányados a 0,5 határértékhez tart.

5. a tekercselés

Az eddigiek általánosan, tetszőleges mezőalakú (szinu-
szos, trapéz) gépekre érvényes megállapítások voltak. A 
továbbiakban a tekercselés kialakítását fogjuk vizsgálni, de 
csak szinuszmezős esetre, azaz csak az indukált feszültség 
alapharmonikusával számolunk.
A vizsgált konstrukcióban tekercselést kétféleképpen szokás 
kialakítani. Az átlapolt, hagyományos, egyréteges tekercse-
lésnek megfelelő tekercselést mutat a 3. ábra. Átlapolatlan, 
kétréteges tekercselést mutat a 4. ábra. Természetesen ez 
utóbbit egyréteges kivitelben is el lehet készíteni, a kivezeté-

Ez azonban még a tárcsagép sok sajátosságát nem veszi 
figyelembe. A maximumnál egyébként elég „lapos” a 
függvény, hiszen 3/1=a  esetén 1,185-öt kapunk a 
szorzatra, és még 6,0=a  esetén is csak kb. 14%-kal kisebb 
az eredmény (1,024).

3. a gép mágneses köre

Vizsgáljuk most meg, hogy a vasmentes állórész hatására 
hogyan alakul a gép mágneses köre. A két forgórésztárcsa 
vasból készül, erre erősítik fel a mágneseket, amelyek axiális 
mágnesezettségűek. (Léteznek Hallbach elrendezésű forgó-
résszel készült gépek is, ekkor a forgórészen sem kell vasnak 
lennie, ezzel talán majd egy másik cikkben foglalkozunk.) A 
rotortárcsákon szemközt elhelyezkedő mágnesek vonzzák 
egymást, a mágneses tér legnagyobb része tehát axiálisan 
halad át az állórészen. Megvizsgálva, hogy a mágneses lég-
rést (fizikai légrések és a vasmentes állórész vastagságának 
összege) és a mágnesek vastagságát hogyan érdemes meg-
választani, a következőt kapjuk (lineáris mágnesanyagot, pl. 
NdFeB, SmCo, BaFe, SrFe feltételezve):
                                               (3)

ahol rB , és μmr az alkalmazott mágnesanyag remanens 
indukciója, illetve a lemágnesezési görbét jellemző relatív 
permeabilitás, ma  pedig az általam mágnesaránynak neve-
zett arányszám, amely a következőképpen adódik (2. ábra 
jelöléseit használva):

m

m
m h

ha
+∆

=
,

(4)

(3) alapján csak a légrésindukció maximumát számíthatjuk A 
mező alakját, a mágneses szórás mértékét, a hasznos fluxust 
még számos tényező (pl. a közepes aktív átmérőn vett pólus-
osztás ( pτ ) és ∆  aránya, illetve a mágnesek alakja) befolyá-
solja. Jó gépet (kis szórást) akkor kapunk, ha a ∆ / pτ  érték 
0,2 alatt marad.
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2. ábra A mágneses kör részlete

∆+δ+ 222 mh



sek miatt azonban gyakran 
előnyösebb a kétréteges 
megoldás, hiszen ekkor 
a belső tekercsvégeket a 
másik rétegben található 
tekercsek között úgy lehet 
kihozni, hogy az állórész 
tárcsa vastagsága nem nö-
vekszik.
A két megoldás közül az 
utóbbit (4. ábra) tárgyaljuk 
e cikk keretében, azonban 
a megállapítások az átlapolt 
változatra is vonatkoznak.
Átlapolt tekercseléssel 
kétszer nagyobb kitöltési 
tényező érhető el, hiszen 
minden tekercsoldal a tel-
jes állórész tárcsavastagsá-
gát kitölti.

Átlapolatlan esetben sok hely üresen marad, így teljesítmény 
sűrűség szempontjából ez a megoldás hátrányos. Előny 
ugyanakkor, hogy a tekercsfejek az aktív rész síkjában ma-
radnak, így a tekercsfejeknél sem kell az állórész tárcsavas-
tagságát növelni. Ez pl. nagy fordulatszámú gépeknél igen 
nagy előnyt jelent, hiszen ilyen konstrukciókban a mágnese-
ket tartógyűrűkkel kell megfogni, és csak ezek mögé lehetne 
behajtani a tekercsfejeket, ami hosszú inaktív vezetőszaka-

szokat eredményezne, és jelentősen rontaná a hatásfokot. A 
megfontolásokhoz az 5. ábra szerinti tekercsmodellt fogjuk 
használni.
A tekercsek szélességét a közepes átmérőn ívként értelme-
zem, ami némi hibát eredményez a számításokban. Mivel a 
tekercsszám a gyakorlatban legalább 6, így a hiba 5% alatti 
még a legrosszabb esetben is. A kétréteges tekercselést egy-
rétegesként kezeljük, hiszen mindig található az egyréteges 
tekercseléssel ekvivalens kétrétegű megoldás.
A vizsgálatokhoz vezessük be a következő arányszámokat 
(az 5. ábra alapján):

t

o
o d

dk =: , (8)

tekercsoldalarány;

max

:
t

t
d d

dk = (9)

tekercsszélességarány;

idealizált,tf

valós,tf
tf l

l
:k = , (10)

tekercsfejarány.
A tekercsek maximális szélessége ( maxtd ) a tekercsek számá-
tól ( tn ) és a közepes átmérőn vett kerülettől ( πD ) függ az 
alábbi módon:

(11)

Ezzel pedig:

(12)

A fenti arányok alapján felírhatók a különféle tekercselési té-
nyezők. A vasmentes állórész kialakítás miatt a tekercsoldalak 
vezetőiben nem azonos fázisú feszültségek indukálódnak, 
így háromféle tekercselési tényezővel számoltam. Terjedelmi 
okok miatt csak a végeredményt közlöm. A húrtényező ( hξ ) a 
tekercsek által közrefogott maximális fluxus és a pólusfluxus 
arányát adja:










 π
τ
−=ξ

2
1sin

p

o
th

kd , (13)

ahol pτ  a közepes átmérőn vett pólusosztás.
A tekercsoldali tényező ( tξ ) veszi figyelembe a tekercsoldal 
vezetőiben indukált feszültség fázistolását (elosztási tényező 
jellegű mennyiség, de a tekercsoldalakra vonatkoztatva):

(14)

Az elosztási tényező ( eξ ) pedig az egyes fázisokat alkotó, kü-
lönböző tekercsekben indukálódó feszültségek fázistolását 
veszi figyelembe:

(15)
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3. ábra Egyréteges, átlapolt tekercselés [1]

4. ábra Kétréteges átlapolatlan
tekercselés [3]

5. ábra (a) Egyréteges, átlapolatlan tekercselés (felülnézet)
(b) Egyréteges, átlapolatlan tekercselés egy tekercsének metszete a
közepes átmérőn (D)

ktf
ltf

ltf

(a) (b)



mokra. A *
tC  tényező pedig ±0,4%-os sávban mozog az át-

lagértékhez (0,11855-höz) képest.

7. maximális látszólagos teljesítmény, 
minimális veszteséggel

A bevezetett arányokkal kifejezhető rézveszteség (névleges 
áram által a tekercsekben okozott veszteség, a továbbiakban 
vezetési veszteségnek nevezem), illetve közelítőleg kifejezhe-
tőek az üresjárási örvényáramú veszteségek is.
A vezetési veszteségekre a következő adódik:
, (23)

Az örvényáramú veszteségeket a következő közelítés alapján 
számolhatjuk:

4
223

rBfp v
örv ρ

π= δ , (24)

ahol örvp  egy δB  indukciójú, homogén, vf  frekvenciával for-
gó mágneses mezőben helyezett ρ  vezetőképességű, r  su-
garú vezető egységnyi hosszában ébredő veszteséget adja. A 
valóságban a vezetők nem homogén forgó teret látnak, azon-
ban e közelítés mégis széles körben használt, és jó becslést ad 
a veszteségek nagyságrendjére vonatkozóan. Kiválóan tükrö-
zi az összefüggéseket is, pl. érdemes megjegyezni, hogy a ve-
zetők sugarának 4. hatványával nőnek a veszteségek, így Litze 
huzalok alkalmazásával nagyon erőteljesen csökkennek!
A fenti modell alapján az örvényáramú veszteségekre a kö-
vetkező adódik ( vd  a vezetők átmérője):

iav
v

doörv DlhdBf
a

akkP 2
22

0

3

1
2

2 ρ
η

+
π= δ (25)

Az optimalizálás során mindkét esetben az vPS /2 , illetve az 
örvPS /2  függvény maximumát kerestem, ahol. Az eredmé-

nyeket a 7. és 8. ábrák mutatják.

Az ábrákon 12 oszlopcsoport látható, minden csoport 
egy adott fázisszám (m), pólusszám (2p) és tekercsszám 
(nt) hármashoz tartozik. Minden oszlopcsoport mutatja a 
neki megfelelő, előbbi paraméterhármashoz tartozó op-
timális a, ko, kd arányokat. Ezek közül mindegyikből ket-
tő szerepel csoportonként. Az 1-es indexűek az optimális 
teljesítménysűrűséget eredményező megoldást adják, 
míg a 2-es indexűek az PS /2 -nek megfelelő optimumot 
eredményezik.

ahol m  a fázisszám, o  pedig a  pólusszám és a tekercsszám 
legnagyobb közös osztója. 

A                        szám azt mutatja, hogy az adott tekercselés 

milyen egészhoronyszámú tekercselésnek felel meg. Az ere-
dő tekercselési tényező a három tényező szorzata, azaz:
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6. az elérhető maximális látszólagos 
teljesítmény

A tekercsmodell alapján a kerületi áramsűrűség kifejezhető a 
tekercsarányokkal, felhasználva, hogy a teljes beépített réz-
keresztmetszet a közepes átmérőn:

adoa
t

dotréz hDkkh
n
DkknA πη=ηπ= 22

,
(17)

amivel a kerületi áram:
(18)

Ezzel a látszólagos teljesítmény:
(19)

Triviálisan belátható, hogy a tekercselési tényező akkor lesz 
maximális, ha dk  és ok  maximális. A belső átmérőn össze-
érő tekercsoldalak miatt azonban a tényezők közelítőleg az 
alábbi maximális értékeket vehetik csak fel (a közelítés itt is a 
húrok körívként történő számításából adódnak):

( )a12
a31k max,d +

+≈
 
illetve

 a31
a2k max,o +

≈
.

(20)

Az eddigi eredményeket felhasználva a látszólagos teljesít-
mény az alábbi alakban fejezhető ki:

(21)
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(22)

*
tC tartalmazza az összes olyan mennyiséget, amely a gépmé-

rettől és az igénybevételektől, valamint a mechanikai fordu-
latszámtól független, azaz mindazt, amit a tervező általában 
viszonylag szabadon változtathat.
A különféle fázisszámokhoz tartozó optimális értékeket a 6. 
ábra mutatja:
Az ábrán az oszlopok felett feltüntettük az adott fázisszám-
hoz tartozó pnt 2/  arányt. Az optimumoknál a függvény 
azonban elég lapos, így azok helyétől való kismértékű eltérés 
nem okoz jelentős romlást a teljesítménysűrűségben.
Az a  tényező optimális értéke a 0,640 körüli ±1%-os sávba 
esik a jelölt pnt 2/  arányszámok esetén a vizsgált fázisszá-
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6. ábra Optimális arányok maximális teljesítménysűrűségre



Ezen oszlopok alapján látható, hogy a két különféle szem-
pont alapján optimalizált gépek arányaikban mennyiben 
térnek el.
Az oszlopcsoportok utolsó két oszlopa közül az első (Cs vált) 
mutatja azt, hogy amennyiben az PS /2 -nek megfelelő opti-
mumra törekszünk, úgy a maximálisan elérhető teljesítmény 
mekkora részét kapjuk. Ez jellemzően (átlag) 0,94 körüli ér-
ték, tehát az optimalizálással kb. 4-8%-kal kisebb lesz a kapott 
gép teljesítménysűrűsége.

Az utolsó oszlop azt mutatja, hogy ugyanebben az esetben 
az egységnyi látszólagos teljesítményre eső vezetési vesz-
teségek (7. ábra) illetve örvényáramú veszteségek (8. ábra) 
mekkora részükre csökkennek. Jellemzően (átlag) 0,9 illetve 
0,87 körüli értékeket kapunk, azaz az egységnyi látszólagos 
teljesítményre eső vezetési veszteségek kb. 10%-kal, az ör-
vényáramú veszteségek kb. 13%-kal csökkennek az optima-
lizálás következtében. Az eljárás tehát jobb gépeket eredmé-
nyez.

8. Összefoglalás

A cikkben bemutattam a vasmentes állórészű, kettős for-
górészű, axiális fluxusú gépek tervezésének alapegyenle-
tét, megismertettem az olvasót a gép tulajdonságait leg-
inkább befolyásoló arányszámokkal. Szinuszmezős, nem 
átlapolódó tekercseléssel készített gépekre megmutat-
tam, hogy adott igénybevételek, mechanikai fordulatszám 

és külső aktív átmérő mellett, hogyan kell megválasztani 
az arányszámokat különböző típusú optimumok elérése 
érdekében. A bemutatott módszerrel változatlan igény-
bevételek mellett érhető el maximális teljesítmény, illetve 
minimális veszteségek, attól függően, hogy a tervező a 
bemutatott megoldások közül melyiket választja. Veszte-
ségminimalizálás esetén 4-8%-kal csökken a kivehető ma-
ximális teljesítmény, és kb. ennek duplájával (8-16%-kal) a 
csökkenteni kívánt veszteség.
Fontos megjegyezni, hogy a fentiek változatlan igénybevé-
telek mellett érvényesek, és ezt figyelembe véve jelentősnek 
mondhatóak. Nyilvánvaló azonban, hogy a veszteségeket el-
sősorban az igénybevételekkel lehet változtatni, ezt is figye-
lembe véve, az e cikkben bemutatott optimalizálás a konst-
rukció finomítását jelenti.
A tervezőnek tehát továbbra is fontos feladata marad a meg-
felelő igénybevételek illetve anyagok kiválasztása.

summary
Axial flux, permanent magnet machines with double 
rotor and ironless stator are very compact devices with 
high efficiency, power and torque density. These ma-
chines can be used excellently in many application field 
such as transportation, energy storage, distributed en-
ergy generation, etc.
In this paper I have shown the general sizing equation 
of this construction, and those geometrical proportions 
which mostly affects the performance of it.
For machines with sinusoidal field and non-overlapping 
stator coils, the optimum choice of these proportions is 
shown for different design goals. Maximum power or 
minimal losses can be achieved with the same strains 
(current and flux densities) by following the recommen-
dations.
When minimum losses is the design goal, then the pow-
er will be about 4-8 % smaller, while the losses will be 
8-16 % smaller. This is very significiant with the same cur-
rent and flux densities.
However, the introduced optimization is effective, fea-
tures of the construction are mainly determined by the 
strains itself, which remain to be determined by the de-
signer. Accordingly the method shown in this paper can 
be regarded as fine tuning of the construction.

irodalomjegyzék
[1] p. Campbell: Principle of a PM axial field DC machine, Proc. Inst. Elect. Eng. 

Vol 121 (1) pp1489-94, 1974.
[2] R. J. Wang: Design aspects and optimization of an axial field pemanent 

magnet machine with an ironless stator, PhD dissertation, University of 
Stellenbosch, 2003.

[3] kohári Z., schmidt i., Veszprémi k.: Korszerű lendítőkerekes energiatáro-
lók fejlesztése, Kutatási jelentés, EON-Északdunántúli Áramszolgáltató Zrt., 
2010.

 Elektrotechnika  2 0 1 1 / 0 9 2 7

7. ábra A vezetési veszteségekre történő optimalizálás eredményei

8. ábra Az örvényáramú veszteségekre történő optimalizálás 
eredményei
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Ebben a cikkben azt vizsgáljuk, hogy milyen olyan mechanikai vál-
tozások következhetnek be közvilágítási lámpatestekbe szerelt 
LED-eknél a lámpatest életciklusa alatt, amelyek a lámpatestben 
működés közben elvégzett termikus tranziens méréssel felderíthe-
tők, és milyen alapvető specifikációkat kell egy, a 
lámpatestek elektronikai moduljába integrált mé-
rőegységnek kielégíteni ahhoz, hogy ilyen jelegű 
diagnosztikai méréseket végezhessünk.
A KÖZLED projekten belül a Pannon Egyetemmel 
közösen végzett öregítéses vizsgálataink alapján 
– amelyekről egy másik közleményben számolunk 
be – kijelenthető, hogy a LED-ek PN átmenete és 
a környezet közötti hővezetési útban található 
termikus határfelületek esetében számos helyen 
degradáció következhet be. Az ilyen meghibáso-
dások a határfelületek átmeneti hőellenállásának, 
és ezen keresztül a PN átmenetek hőmérsékle-
tének növekedéséhez vezetnek, ami a LED-ek 
várható élettartamának csökkenését okozhatja. 
A chiprögzítés kivételével az ilyen jellegű meghi-
básodások jó eséllyel észrvehetők kis felbontású 
termikus tranziens mérésekkel. Ennek jelentősége 
az, hogy ezen elvet felhasználva a lámpatest élet-
tartama alatt rendszeresen végzett termikus tran-
ziens mérésekkel az ilyen jellegű meghibásodások 
felderíthetők. A szükséges mérőáramkör a lámpa-
testek LED meghajtó elektronikájába integrálha-
tó, így a lámpatestekben öndiagnosztikai modul 
alakítható ki. Ennek hibajelzései alapján célzott, 
tervszerű megelőző karbantartás kezdeményezhe-
tő, amivel visszaállíthatók a LED-ek hosszú élettar-
tamát lehetővé tevő működési feltételek, illetve a 
fatális meghibásodás előtt álló egyes LED-ek még időben kicserélhe-
tőek. Az alapelvek ismertetése mellett cikkünkben kitérünk az ilyen 
öndiagnosztikai méréssel kapcsolatos egyes problémákra is.     

In this paper we investigate what kind of failures are likely to happen 
in LED based streetlighting luminaires and what are the requirements 
for being able to detect these by means of thermal transient testing. 
Based on preliminary results of long term stability studies of LEDs 
performed within the KÖZLED project in cooperation with the Pan-
non University in Veszprém, Hungary one should expect degradation 
of different thermal interfaces. Except the die attach, changes of 
relevant thermal interfaces are likely to be detectable by relatively 
low resolution thermal transient measurements. The measurement 
hardware can be realized as an add-on to the LED driver circuitry 
present in the luminaire which allows implementing self-diagnostic 
functions. Based on measurement results of such self-diagnostics 
tests increased interfacial thermal resistances can be detected and 
preventive maintenance of luminaires can be scheduled which could 
help restore normal thermal resistance of LED-s or LED-s facing fatal 
failures can be replaced in due time. Certain challenges such as lack of 
K-factor calibration of the LEDs to be measured are also discussed.

LED-es közvilágítási 
lámpatestek termikus tranziens 

teszteléssel való diagnosztikai 
vizsgálatának lehetőségei

Kovács Zoltán, Marosy Gábor, Poppe András 1. Bevezetés

Manapság világszerte hatalmas változások figyelhetőek 
meg a világítástechnika területén: a szilárdtest fényforrás-
ok, különösen a nagy teljesítményű és nagy fényerősségű 
LED-ek hatásfokuk folyamatos növekedése révén most 
már felveszik a versenyt a hagyományos fényforrásokkal: 
fényhasznosításuk mára már meghaladta a kompakt fluo-
reszcens fényforrásokét, és lassan vetekszik a legjobb gáz-
kisülő lámpák fényhasznosításával. A LED-ek (Haitz törvé-
nye [1], [2] által megfogalmazott) fejlődési trendje hasonlít 
a hagyományos félvezető ipar Moore-törvényére. A LED-ek 
esetében az integráció sűrűség helyett egy LED tokból ki-
nyerhető maximális fényáram az egyik meghatározó mér-
ték (1. ábra). 

Jelenleg a LED-es fényforrások piaci ára még mindig ma-
gasabb, mint a hagyományos fényforrások ára, ennek el-
lenére a LED-alapú világítási megoldások gyors terjedése 
figyelhető meg. A LED-ek meghódították pl. a díszvilágítás 
vagy a jelzőfények piacát, elterjedtek egyes autóipari alkal-
mazásokban és az elmúlt években megjelentek általános 
bel- és kültéri alkalmazásokban is, beleértve a közvilágítást 
is. Ennek egyik oka a nagy várható élettartam mellett az 
energiatakarékosságban rejlik. Egy másik aspektus a LED-ek 
kisfeszültségű működése, amely egyszerűbbé teszi a digitá-
lis vezérlési megoldások alkalmazását. Ezek olyan előnyök, 
amelyek már kompenzálják a LED-es fényforrások ma még 
mindig nagyobb árát. 

A LED-ek alkalmazásnak egyik legnagyobb problémája, 
hogy várható élettartamuk és fénykibocsájtásuk erősen 
függ a LED-ek  PN átmenetének hőmérsékletétől. A műkö-
dés során keletkező hő a LED-chipből a tokozáson keresztül 
csak hővezetéssel távozhat, tipikusan egy hűtőborda vagy a 
LED-et tartalmazó lámpatestház felületére, ahonnan több-
nyire természetes konvekció útján adódik át a környezetnek. 
A konduktív hőtranszfer a félvezető-átmenettől a hűtő sze-
relvényig vagy lámpatestig számos termikus határfelületen 

világítástechnika
világítástechnikaVilágítástechnikaviLáGítástEchNiKA
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1 ábra A LED-ek fejlődésének trendje Haitz törvénye [1], [2] szerint:  exponenciálisan növekvő, egy 
LED tokból nyerhető fényáram (20-szoros növekedés 10 év alatt, valamint egységnyi fényáram 
exponenciálisan csökkenő költsége.  Az ábra a [3] forrásban megjelent eredeti magyar nyelvű 
változata.)



2. LED-ek termikus jellemzése a tervezés fázisában

Egy korábbi cikkünkben [4] részletesen tárgyaltuk különböző 
gyártók fehér LED-jei esetében a közvilágítási lámpatestek-
nél szóba jöhető különböző szereléstechnológiai megoldá-
sok termikus minősítésének módszertanát. A szereléstech-
nológiai megoldások hővezetési tulajdonságainak feltárása 
mellett méréseinkkel meghatároztuk ezen LED-ek teljes 
fényáramát a PN átmenet aktuális hőmérséklete függvényé-

ben annak érdekében, hogy pontos adatok 
álljanak rendelkezésre a lámpatest szin-
tű optikai tervezéshez. (Méréseink során, 
mintegy “melléktermékként”, a színkoordi-
náták, illetve/és a korrelált színhőmérséklet 
hőmérsékletfüggését is megállapítottuk.) 
A 3. ábrán bemutatott ún. struktúrafüggvé-
nyek kombinált termikus és radiometriai/
fotometriai mérésből származnak. A mérés 
elvéből következik, hogy a vizsgált LED-ek 
munkapontváltozásai következtében fel-
lépő energiakonverziós hatásfokváltozás 
hatásait az eredmények önkonzisztens 
módon tükrözik. LED-ek együttes termi-
kus és radiometria mérését már korábban 
javasoltuk a LED-ek termikus minősítésé-
nek szabványosítása kapcsán [5], [6]. Ezek 
a mérések rávilágítottak arra, hogy azok a 

termikus határfelületi anyagok, amelyeket a lámpatest és a 
hordozó (pl.: MCPCB – fémmagvas nyomtatott huzalozású 
lemez) között alkalmaznak, megváltoztathatják a tulajdon-
ságaikat. Valószínűsíthető, hogy a lámpatest és az MCPCB 
közötti termikus határfelületi anyag tulajdonságai függhet-
nek pl. a környezeti hőmérséklettől, és időben is változhatnak 
(öregedés). Ez utóbbi feltételezést a jelenleg is folyó hosszú 
távú stabilitási vizsgálatok eredményei [7] megerősítik.

3. LED-ek hosszú távú stabilitása

A veszprémi Pannon Egyetemmel együttműködve teljesít-
mény LED-ek hosszú távú megbízhatósági vizsgálatait [7] 
végezzük. A Pannon Egyetem kutatócsoportja a LED-ek 
hosszú távú fénykibocsájtási stabilitását vizsgálja az IESNA 
LM80 fénymérési szabvány [8] előírásainak megfelelően. 
A Veszprémben folyó stabiltási vizsgálatokban két okból ve-
szünk részt. Egyrészt meg vagyunk arról győződve, hogy pl. 
a fehér LED-ekben alkalmazott fénypor és a LED-tokokba in-
tegrált lencsék öregedése mellett a LED-ek hőellenállásának 
megváltozása is hozzájárulhat a fényáram csökkenéséhez. 
Másrészt érdekel minket, hogy milyen strukturális válto-
zások mennek végbe egy LED-tokban a LED élettartama 
során. Ezért a vizsgálatokban szereplő LED-mintánkon ter-
mikus tranziens méréseket és struktúrafüggvény-analízist 
végeztünk, kezdetben 500 óránként, később 1000, illetve 
1500 óránként. (Az öregítés ideje jelenleg már a 8000 órát is 
meghaladja.) Az LM80 szabvány szerint a vizsgált LED-eket 
85 °C-os hőmérsékleten névleges nyitóárammal (tipikusan 
350 mA-rel) kell járatni. A LED-ek jellemző paramétereit 
55 °C-os és 85 °C-os, valamint egy szabadon megválasztott, 
harmadik hőmérsékleten – amely esetünkben 25 °C – kell 
rendszeres időközökben mérni. Felmerülhet a kérdés, hogy 
az öregítés során alkalmazott 85 °C-os környezeti hőmér-
séklettel valójában gyorsított öregítést hajtunk-e végre, 

halad keresztül (lásd. 2. ábra). Ezen termikus határfelületek 
degradációja, mint például az érintkező felületek egymástól 
való elválása (az ún. delamináció) vagy a termikus határfelü-
leti anyagok (thermal interface materials – TIM) öregedése 
megnöveli a hőellenállást, ami a LED-chip nagyobb hőmér-
sékletéhez vezet. Ez a kibocsájtott fény azonnali csökkené-
sét okozza, hosszab távon pedig az élettartam rövidülését 
eredményezi, extrém esetben akár fatális meghibásodást is 
eredményezhet.

A Székely Vladimír akadémikus és munkatársai által az 
elmúlt több mint két évtizedben kidolgozott és ipari mód-
szerré fejlesztett termikus tranziens tesztelés, mint mérési 
eljárás, alkalmas módszernek kínálkozik LED-es fényfor-
rások, lámpatestek élettartam alatti hibadiagnosztikájára, 
monitorozására is. A következő fejezetekben ezen alapgon-
dolat (amely szerint magukat a LED-eket használjuk hőmér-
sékletérzékelőkként) megvalósíthatóságának különböző 
aspektusait vizsgáljuk LED-es közvilágítási lámpatestek 
esetében. Egyrészt áttekintjük a LED-es közvilágítási lám-
patestekben várható azon meghibásodások fajtáit, amelyek 
termikus tranziens mérésekkel jó eséllyel detektálhatóak, 
másrészt megpróbálunk feltételeket megadni ezen problé-
mák detektálhatóságára.

2. LED-ek termikus jellemzése a tervezés fázisában
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1 A vizsgált lámpatest a HungaroLux Kft. PearLight lámpatestcsaládjának egy 
tagja volt.

2. ábra Egy LED PN átmenete és a termikus környezet közötti hővezetési útban 
előforduló termikus határfelületek.

3. ábra Egy fém magvas nyomtatott huzalozású lemezre szerelt 
10 W-os fehér LED junction-to-ambient hővezetési útjának ún. 
struktúra függvénye (hőellenállás-hőkapacitás térképe)
[Az ábra paramétere T- a környezeti hőmérséklet] [4]



vagy ez a hőmérséklet jellemző a LED-ek valós működési 
körülményeire?

A kérdés eldöntésére ún. CFD (computational fluid 
dynamics) analízist végeztünk egy tényleges LED-es lámpa-
test esetében1, amely 48 db fehér fényű teljesítmény LED-et 
tartalmazott. A lámpatest teljes villamos teljesítményfel-
vétele 150 W volt. A hőterhelés kiszámításakor figyelembe 
vettük a LED tápegység és meghajtó elektronika gyártó által 
specifikált veszteségeit, valamint a LED-ek tényleges disszi-
pációját is. Ahhoz, hogy a valós disszipációval számolhas-

sunk a LED-ek eseté-
ben, az elektromos 
teljesítményből le-
vontuk a (saját mé-
réseinkkel meghatá-
rozott) kisugárzott 
fényteljesítményt. A 
lámpatestek hűtésé-
nél is a legrosszabb 
esetet vizsgáltuk úgy, 
hogy csak termé-
szetes konvekciót és 
35 °C–os környezeti 
hőmérsékletet felté-
teleztünk. A szimu-
lációs modellben a 
LED-eket egy egysze-
rűsített, ún. kompakt 
termikus tok model-
lel vettük figyelem-
be, ahol a LED gyártó 
által az adatlapban 
megadott LED-tok  
(saját méréseinkkel is 
igazolt) junction-to-
case hőellenállás ér-
tékével számoltunk. 
A tényleges szimulá-
ciót a lámpatestház 
öntőformájának CAD 
modelljéből létreho-

zott szimulációs modellt felhasználva, a Mentor Graphics® 
cég FloTHERM® programjával végeztük. A 4. ábrán bemuta-
tott szimulációs eredmények alapján elmondható, hogy az 
LM80-as tesztek hőmérsékleti követelményei jól reprezen-
tálják a lámpatestben elhelyezett LED-ek működési körül-
ményeit: a szimulációk során a lámpatestbe szerelt LED-tok 
hőmérséklete 85-95 °C körüli értékre adódott.

Az élettartam-vizsgálatok részeként termikus tranziens 
méréseket és struktúrafüggvény-analízist végzünk minden 
egyes, az LM80-as öregítő kamrában (5.a ábra) felszerelt LED 
esetében. A kamrában 60 db, vezető európai és észak ameri-
kai gyártóktól, valamint egy ún. “noname” gyártótól szárma-
zó LED-et öregítünk. A vizsgálatok során a relatív fényáram 
és színinger összetevők mérése (5b. ábra) és a spektrum 
mérések, valamint a termikus tranziens mérések (5c. ábra) 
in-situ módon történnek, így a LED-eket nem kell  a mérések 
elvégzése érdekében az öregítő környezetből elmozdítani. 
Ennek az a jelentősége, hogy a termikus tranziens mérések 
kiértékeléseképpen előálló struktúrafüggvények segítségé-
vel a LED-ek hővezetési útjában megfigyelhető változások 
biztos, hogy kizárólag csak az öregedés következtében fel-
lépő mechanikai változásokat jelzik. 

Az öregítéses vizsgálatok közben végzett méréseink te-
hát fontos információt szolgáltatnak arra vonatkozólag, 
hogy milyen hibák megjelenését tételezzük fel egy LED 
életciklusa során. A 6. ábrán a már említett öregítéses vizs-
gálatok egyes mérési eredményei láthatóak. Az ábrán olyan 
struktúrafüggvényeket mutatunk be, amelyek a kiválasztott 
LED-minták PN átmenetétől a környezetig terjedő hőveze-
tési útjának az állapotát mutatják 0, 500, 2000, és 3000 órás 
öregítést követően (sorrendben a kék, piros, fekete, zöld 
görbék). 

A 6.a ábrán (európai gyártó, 44-es minta) látható, hogy 
az egyes görbék szinte tökéletesen együtt futnak, kivéve az 
utolsó szakaszt, amely a LED-hordozó (MCPCB) és a kamra 
konstans hőmérsékletű alja közötti vékony TIM-paszta (szo-
kásosan: termikus zsír) rétegnek felel meg. Ez az ábra arra 

4. ábra A FloTHERM® program [9] segítségével egy LED-es közvilágítási lámpa-
testre elvégzett CFD alapú termikus szimuláció eredményei igazolták az LM80-as 
szabvány szerinti öregítési hőmérséklet életszerűségét: a lámpatest házban 
elhelyezkedő LED tokok case hőmérséklete 85 oC körüli értékre adódott

5. a, b, c ábra Az LM80-as szabványnak megfelelő 
öregítő berendezés: a) 60 LED az öregítő kamra 
belsejében és a kamra stabil hőmérsékletét biztosító 
folyadékos termosztát, b) integráló csővel történő 
relatív fényáram és színinger-összetevő mérése hely-
ben, c) termikus impedancia mérése a T3Ster® nevű 
berendezéssel [14], szintén helyben

6. ábra LM80 szabvány szerinti élettartam vizsgálatok során 
született mérési eredmények: a) Egy európai LED gyártó egyik LED 
mintája esetében 0,  500, 2000 és 3000 óra öregítés után mért 
termikus tranziensekből számított struktúra függvények – a TIM 
anyag öegedését mutatják, b) Ugyanezen gyártó LED-jeinek relatív 
fényáram változása (a veszprémi Pannon Egyetem fénytani labo-
ratóriumának szívességéből)
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kusan keltett nyitófeszültség-változásokból a PN átmenetek 
hőmersékletváltozását, az ún. hőmérséklettranzienst, amiből 
egy többlépcsős numerikus eljárással állíthatók elő az ún. 
struktúrafüggvények. 

A 7. ábra az európai LED gyártó összes LED-mintájának 
nyitófeszültség hőmérsékletérzékenység-változását ábrá-
zolja az öregítési idő függvényében. A 8. ábrán ugyanezen 
LED-minta PN átmenet hőmérséklettranzienseit láthatjuk2.  
(A 6. ábrán látható struktúrafüggvényeket ezen hőmérsék-
leti tranziensek alapján állítottuk elő.) 

A 8. ábrán látható, hogy a tranziens függvények kb. 2 ms-
ig közel együtt futnak, és csak ezt követően térnek el egy-
mástól kis mértékben. A kezdeti és az 500 órás görbék jól 
fedik egymást, de a 2000 órás és a 3000 órás mérések görbéi 
1 ms-tól kezdve kis mértékben már eltérnek egymástól. A 
görbék közti különbség 1 s környékén megnövekszik. Meg-
figyelhetjük azt is, hogy 3 s körül az öregítéses vizsgálatok 
kezdetekor (0 órakor) mért tranziens és az 500 órás görbe is 
eltér már egymástól. A fent már említett, mintegy 6%-os tel-
jes hőellenállás-növekedés magukról a tranziens görbékről 
is leolvasható. 

utal, hogy 500 óra üzemidő alatt LED-ek szerelésekor hasz-
nált konvenciális termikus zsír elkezd öregedni, és 3000 óra 
elteltével a teljes RthJA hőellenállás kb. 6%-os növekedését 
okozza. 

A vizsgálatok sarán a LED-ek nyitófeszültségének méré-
se is szokásos – ez a mi esetünkben is, a már említett há-
rom különböző hőmérsékleten (25 °C, 55 °C és 85 °C-on) 
történt. Ezen mérések alapján minden egyes LED nyitó-
feszültségének hőmérséklet érzékenysége meghatároz-
ható. (Ezen érzékenység reciproka az ún. “K-factor” [11]). A 
JEDEC JESD51-1 jelű szabványon [10], [11] alapuló termikus 
tranziens mérések során ezen érzékenységek segítségével 
határozhatjuk meg a kényszerített áram mellett mért, termi-

6. b ábra 

6. c ábra 

2 Tokozott félvezetők 1W-os disszipáció változásra normált junction hőmréséklet 
tranziensét termikus impedancia függvénynek nevezzük.

7. ábra Egy európai gyártó LED mintáinak nyitófeszültség hő-
mérséklet érzékenység  változásai az öregítés során; 0, 500, 2000 és 
3000 óra öregedési idő elteltével

8. ábra Egy európai gyártó egyik LED mintája PN átmenet 
hőmérséklet tranziensei a nyitófeszültség hőmérséklet érzékenysé-
gének pontosan kalibrált értékeivel mérve; 0, 500, 2000 és 3000 óra 
öregedési idő elteltével
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Megjegyezzük, hogy az imént tárgyalt LED-minta hőellen-
állás-változása, nyitófeszültsége hőmérsékletérzékenységé-
nek változása és relatív fényáramának változása az első 3000 
órás öregedési időszakban nagyjából azonos nagyságrendű 
volt (kb. 5-6%). Egy másik, “noname” gyártó esetében ennél 
sokkal nagyobb eltérések is megfigyelhetőek voltak. A 9. ábrán 
egy, a mért nyitófeszültség tranziens alapján tényleges hő-
mérsékletérzékenységgel számolt struktúrafüggvény soroza-
tot mutatunk be. Ezen LED esetében 500 óra öregítés után 
84%-kal nőtt a hőellenállás értéke. 3000 órás égetési idő eltel-
tével a hőellenállás 95%-kal nőtt a kiindulási értékhez képest, 
miközben a nyitófeszültség hőmérséklet érzékenységének 
változása összesen 5,6% volt (10. ábra) 

A vizsgált “noname” LED-minták esetében jelentős 
fényáramcsökkenés lépett fel, ezért ezen “noname”  gyártó 
egyes mintái már nagyon korán kikerültek az öregítő be-
rendezésből, mert relatív fényáramuk  a 70%-os érték alá 
csökkent3. (A 10. ábrán ezért nincsenek további dVF/dT érzé-
kenység adatok 2000 és 3000 óránál). Ebből a LED-típusból 
a legtovább működőképes példányok élettartama is csupán 
kb. 4500 óra volt. 

Közvilágítási lámpatestek esetében a különböző termikus 
határfelületek (pl. a LED-tok és az azt hordozó MCPCB, vagy 

az MCPCB és a lámpatestház közötti felületek) delaminációját 
nem feltétlenül a magas hőmérséklet, vagy a napi hőmér-
sékletingadozás, illetve hőmérsékleti gradiensek keltette 
mechanikai feszültség okozza. Kiváltó okként szóba jöhet 
pl. a lámpatesteket érő vibráció vagy egyéb szélsőséges 
környezeti hatások (pl. magas páratartalom). Ezen hatások-
ra vonatkozólag még nem rendelkezünk kísérleti adatokkal, 
de a KÖZLED projekten belül tervezzük ilyen jellegű vizsgá-
latok elvégzését is.  

4. LED-es lámpatestek terepi diagnosztikája 

Egy közvilágítási lámpatest valós, külső környezeti feltét-
elei legalább olyan kemények, mint az LM80-as tesztkam-
ra által az öregítés során biztosított felételek. Az öregítéses 
vizsgálatok eddigi eredményei alapján joggal kijelenthető, 
hogy egy LED-es közvilágítási lámpatestben az egyes LED-
ek PN átmenetétől a lámpatestházig terjedő hővezetési út-
ban számos, a beépített LED-ek élettartamának csökkené-
sét okozó struktúrális változás következhet be. A termikus 
tranziens tesztelés tehát egy lehetséges eszköz arra, hogy 
korai szakaszban felderítsük ezeket a változásokat, így egy 
öndiagnosztikai vizsgálat korai figyelmeztetése alapján a 
közvilágítási berendezések üzemeltetője célzott, tervszerű 
megelőző karbantartást tud végezni. 

A mai, szokásos LED-es lámpatestekben a LED-ek törpe-
feszültségű DC táplálásúak, ezért minden lámpatestben 
tápegységet és LED meghajtó áramkört is találhatunk. 
(Ezek élettartam- és hatásfokproblémái meghaladják je-
len írás kereteit, így ezekkel a problémákkal nem foglalko-
zunk.) Amint a bevezető részben már utaltunk rá, a LED-ek 
elektromos tulajdonságai lehetővé teszik, hogy különféle 
vezérlési és diagnosztikai funkciókat is integráljunk a LED 
meghajtó áramkörökbe. Ilyenek lehetnek például a(z intel-
ligens) fényáram-szabályozás; a tápvezetéken történő kom-
munikáció, további információ-/adatgyűjtő és diagnoszti-
kai funkciók; stb.

4.1. Mérés a fényáram-szabályozás közben
A LED-ek fényáram-szabályozása nagyon gyakran impul-
zus szélesség modulációval (PWM) történik. Ennek előnye 
az lehet, hogy a LED-eket folyamatosan a fényhasznosítás 
szempontjából legelőnyösebb nyitóárammal tápláljuk, 
mégis átlagos fényáramuk a nagyferkvenciás négyszögjel 
kitöltési tényezőjével tág határok közt változtatható. A PWM jel 
frekvenciája 10 kHz nagyságrendű, ami elég lassú ahhoz, 
hogy a LED fénykibocsájtásával követni tudja azt, ugyan-
akkor elég gyors ahhoz, hogy az emberi szem integrálja 
a fényt. A ki-/bekapcsolás ilyenkor kellő méretű, a LED-ek 
ún. in-line tesztelésénél alkalmazottal azonos nagyság-
rendű, kb. 10 ms-os időablakot eredményez ahhoz, hogy 
termikus tranziens mérést is végezhessünk [12]. Székely 
Vladimír professzor egy viszonylag új publikációja [13] 
implicit módon leírja, hogy ha a hővezetési út egy adott, 
τ termikus időállandóval jellemezhető strukturális elemét 
termikus tranziens méréssel minősíteni szeretnék, akkor 
az adott időállandó legalább két dekádnyi környezetéből, 
azaz legalább a [0,1∙τ, 10∙τ] inetrvallumból származó pon-
tos mérési eredményekre van szükség. Ez a karakteriszti-
kus termikus időállandó és a termikus tranziens mérést 
lehetővé tevő időablak mérete közötti kényszerkapcsolat 
azt eredményezi, hogy jobbára csak a LED-chip rögzítés 
(az ún. die attach) minőségét jellemző időállandó nagy-
ságrendjében tudnánk PWM dimmelés esetében mérni. 
A mérés időablaka mellett a termikus tranziens mérés 

9. ábra Egy NONAME gyártó egyik LED mintájának  junctio- to-
ambient hővezetési útját jellemző struktúra függvények  0, 500, 
2000 és 3000 óra öregítés után, a nyitófeszültség hőmérséklet 
érzékenységének valós, kalibrált értékével számítva

10. ábra Egy NONAME gyártó LED mintáinak nyitófeszültség 
hőmérséklet érzékenység  változásai az öregítés során; 0, 500, 2000 
és 3000 óra öregedési idő elteltével

3 LED-ek élettartamát tipikusan a 70%-os fényáram eléréséig definiálják. 
Pontosabban, az ún. L70-B50-es diagramok azt az élletartamot mutatják, 
amelynél a vizsgált LED populáció 50%-ának fényárama a kezdeti érték 70%-a alá 
csökken.
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időbeli felbontása is bizonyos követelményeknek eleget 
kell tegyen: ebben a termikus időállandó intervallumban 
az mikroszekundum nagyságrendű kell legyen. Ez a speci-
fikáció a ma kapható legfejlettebb laboratóriumi termikus 
tranziens mérőberendezések (pl. [14]) specifikációjának fe-
lel meg, ezért a PWM alapú fényáram-szabályozással kom-
binált termikus tranziens mérés megvalósítása nem reális 
célkitűzés. Tekintve, hogy „die attach delaminációt” eddig 
nem mutattunk ki az LM80-as szabvány szerinti öregítéses 
vizsgálatok során, ez nem jelent különösebb veszteséget 
a LED-es közvilágítási lámpatestek terepi öndiagnosztikai 
mérései szempontjából.

4.2. Ütemezett termikus mérések
A nem túl távoli jövőben a lámpatestek várhatóan tartal-
maznak majd valamilyen vezérlő logikát és kommunikáci-
ós áramköri modulokat is, ezért megvalósíthatónak tűnik a 
klasszikus, JEDEC JESD51-1 szabványon [11] alapuló termi-
kus tranziens mérési megoldás implementálása egy lámpa-
testben. Ekkor a lámpatestben egyébként is megtalálható 
vezérlő áramkör alkalmas kiegészítésével lehetővé válhat, 
hogy nappal az egyes LED-eket vagy a LED tömb egyes 
sorait néhány percre bekapcsoljuk, majd egy kis, 10 mA 
nagyságrendű mérő áramot szolgáltató áramgenerátorra 
átkapcsolva, azok hűlési tranzienseit mérünk. Az öregítéses 
vizsgálatok során tapasztalt, termikus tranziens méréssel ki-
mutatható elváltozások (pl. a  LED-tok és az MCPCB, vagy az 
MCPCB és a lámpatestház közötti delamináció) detektálásá-
hoz a 0,1 s-nál nagyobb termikus időállandókat kell tudnunk 
„megfognunk”. Egy ilyen méréshez elegendő ms-os időbeli 
felbontással mérni. Az ehhez szükséges mérőáramkör meg-
valósítása gazdaságilag is reális. 

4.3. termikus tranziens mérésen alapú öndiagnosztika 
problémái
A JEDEC JESD51-1 [11] szabvány előírja, hogy a félvezető 
eszközt a termikus mérést megelőzően kalibrálni kell. Ez a 
kalibráció a félvezető eszköz hőmérsékletérzékeny paramé-
tere (TSP – temperature sensitive parameter; diódák, LED-ek 
esetében a kényszerített, konstans áram esetén mérhető 
nyitófeszültség) pontos hőmérsékletfüggésének megál-
lapítását jelenti. Ez azonban egy tömegtermék esetében 
(mint pl. a LED-es lámpatestek) nem lehetséges4. Még ha a 
kalibrálást el is végezzük a gyártás során, a nyitófeszültség 
hőmérsékletérzékenysége időben változik, ahogy ezt a 
7. és a 10. ábrán már korábban bemutattuk. Ezért a terepen 
végzett termikus tranziens mérések során csak a nyers nyi-
tófeszültség tranziensek feldolgozására van lehetőségünk, 
azokat nem tudjuk pontos PN átmenet hőmérséklet tranzi-
enssé konvertálni.

Ha kizárólag csak mechanikai meghibásodást szeret-
nénk kimutatni a mért nyitófeszültség tranziensek alapján, 
akkor  a fent említett nyitófeszültség érzékenységváltozás 
következtében ezen meghibásodások detektálhatósági 
problémájára kell számítanunk. A 11. ábra a korábban már 
vizsgált, európai gyártótól származó 44-es jelű LED-minta 
mérési eredményeit mutatja abban az esetben, ha csak egy 
konstans, tipikusan -2 mV/oC-os  érzékenységgel számo-
lunk a nyitófeszültség tényleges hőmérsékletérzékenysége 
helyett. Mivel e minta esetében a hőellenállás változása és 
a nyitófeszültség hőmérsékletérzékenységének változása 
azonos nagyságrendű, de ellenkező előjelű, ezért a teljes 

4 Hasonló problémával szembesülünk a LED-ek termikus tranziens mérésen 
alapuló gyártósori tesztelése esetében is [12].

12. ábra Egy NONAME gyártó egyik LED mintája PN átmenet hőmérséklet tranzien-
sei (0, 500, 2000 és 3000 óra öregedési idő elteltével), a nyitófeszültség hőméérséklet 
érzékenységének kalibrálatlan, állandónak feltételezett értékével mérve

11. ábra Egy európai gyártó egyik LED mintája PN átmenet hőmérséklet tranzi-
ensei (0, 500, 2000 és 3000 óra öregedési idő elteltével) és struktúra függvényei a 
nyitófeszültség hőmérséklet érzékenységének kalibrálatlan, állandónak feltétele-
zett értékével mérve, illetve számítva
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hővezetési út hőellenállásának megváltozása a mért nyers 
nyitófeszültség tranziens alapján nem mutatható ki. Ameny-
nyiben a hőellenállás változása sokkal nagyobb, mint a 
nyitófeszültség hőmérsékletérzékenységének változása, 
akkor a hővezetési útban keletkező mechanikai változások 
(tipikusan az 1 ms karakterisztikus időállandónál nagyobb 
időállandóval jellemezhető struktúrák esetében) jól kimu-
tathatóak pusztán a mért nyitófeszültség tranziens alapján 
is, mint ahogy ezt a 12. ábra szemlélteti. 

A mért hűlési tranziensek alapján tehát eldönthető, hogy 
a lámpatestben az egyes LED-ek hővezetési útjaiban bekö-
vetkezett-e a hőellenállás drasztikus növekedésével járó el-
változás. Amennyiben ilyen változás gyanúja fennáll, a mért 
tranziensek utólagos feldolgozásával (struktúrafüggvények 
“off-line” kiszámítása révén) megállapítható, hogy mely 
szerkezeti elemben és milyen jellegű változás következett 
be. Ennek alapján pontosan megfogalmazható a lámpatest-
re vonatkozó karbantartási igény: például egy konkrét LED 
cseréjére lehet szükség, de az is lehetséges, hogy elegendő 
egy adott LED rögzítő csavarjait meghúzni. Az adatfeldol-
gozásban azonban  nehézséget jelenthet a felhasznált TIM 
anyag hőellenállásának hőmérsékletfüggése (lásd a 3. áb-
rán). Ezért célszerű jó minőségű, stabil, kifejezetten LED-es 
alkalmazásokhoz kifejlesztett termikus határfelületi anya-
gok használata.

5. Összefoglalás

E cikkben a LED-es közvilágítási lámpatestek lehetséges, 
a LED-ek hővezetési útjában, termikus tranziens méréssel, 
felismerhető mechanikai meghibásodásokat tekintettük 
át. A LED-ekre vonatkozó hosszú távú stabilitási vizsgála-
tok előzetes eredményei arra utalnak, hogy a hővezetési 
útban található termikus határfelületek degradációja vár-
ható. Amennyiben a degradáció következtében fellépő 
relatív hőellenállás-változás nagyobb, mint a LED-ek nyi-
tófeszültsége hőmérsékletérzékenységének változása, 
a degradáció teljes bizonyossággal kimutatható. Reális 
költségráfordítással a LED-ek tokozása és az azt hordozó 
fémmagvas nyomtatott huzalozású lemez közti rögzítés, 
valamint ezen MCPCB és a lámpatestház közötti rögzítés, 
illetve a termikus határfelületi anyag megváltozása detek-
tálható. A lámpatest vezérlő és meghajtó elektronikájának 
alkalmas kialakításával a lámpatestben in-situ termikus 
tranziens mérések végezhetők. Ezek alapján a hibákat 
korai fázisban érzékelni lehet és megfelelő karbantartási 
intézkedéssel megelőzhető a LED-ek működésképtelenné 
válása. 
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Az elektrotechnika területén önálló, tehát a nemzetközi 
vagy az európai szabályozástól függetlenül kidolgozott, 
ú.n. tiszta magyar szabvány megjelentetésére igen ritkán 
került sor. A magyar nyelven megjelenő szabványok leg-
gyakrabban európai szabványokon, esetenként nemzet-
közi szabványokon alapulnak, ami a szabvány jelzetéből 
(MSZ EN, illetve MSZ IEC, esetleg MSZ ISO) azonnal látható.
Részletesebb tartalmi ismertetés az európai/nemzetközi 
szabványokat bevezető szabványokról a MEE honlapján 
található meg.
A következő felsorolás egyrészt a szabvány alkalmazási 
területének rövid ismertetésével tartalmazza a beveze-
tett szabványok közül azokat, amelyek a vizsgált időszak 
alatt magyar nyelven jelentek meg.

A felsorolásban *-gal jelölt szabványok előzmény nélküli, 
új szabványok; a jelöletlenek azonos jelzetű előzményt he-
lyettesítenek vagy módosítanak, az ettől eltérő eseteket a 
szabvány címe utáni – dőlt betűs szöveg – jelzi.

A 2011. II. negyedévében 
közzétett, az elektrotechnika 

területeit érintő 
magyar nemzeti szabványok

*MSZ EN 50085-2-2:2009
2-2. rész: Vezetékcsatorna-és alagútcsatorna-rendszerek egyedi 
követelményei padló alatti, padlóba süllyesztett vagy padlóra való 
szereléshez
A -1 szabvány szerinti rendszerek falakra és/vagy mennyezetek-
re szerelésre valók. Ezek lehetnek falba beágyazottak, felületbe 
süllyesztett vagy részben süllyesztett szerelésűek, felületre sze-
relt vagy rögzítőelemek alkalmazásával a felülettől távol szerelt 
típusok; míg a -2 szabvány szerinti rendszerek padló alatti, pad-
lóba süllyesztett vagy padlóra való szerelésre valók, nem olyan 
rendszerek, amelyeket falra való rögzítésre és a padló általi alátá-
masztásra terveztek.
A szabványokat az előbb említett EN 50085-1 szabvánnyal együtt 
kell használni.

*MSZ EN 50131-4:2009 
Riasztórendszerek. Behatolás- és támadásjelző rendszerek. 
4. rész: Figyelemfelhívó eszközök
Ez a szabvány az épületekben telepített behatolás- és támadás-
jelző rendszerek figyelemfelhívó eszközeivel kapcsolatos köve-
telményrendszert foglalja össze. A figyelemfelhívó eszközökre 
vonatkozó négy biztonsági fokozatot a szabvány az MSZ EN 
50131-1 által meghatározottaknak megfelelően írja le. 

*MSZ EN 50132-1:2010
Riasztórendszerek. Zárt láncú televíziós (CCTV-) megfigyelőrend-
szerek biztonságtechnikai alkalmazásokhoz. 1. rész: Rendszerkö-
vetelmények
Ez a szabvány mind a magán-, mind a közterületeken telepí-
tett zártláncú televíziós megfigyelőrendszerekre vonatkozik. 
Rendeltetése az, hogy segítse a rendszer eszközeit gyártó és te-
lepítő vállalatok, a rendszerintegrátorok, az egyéni telepítők, a 
tanácsadók, tulajdonosok, felhasználók; a biztosító vállalatok és 
a rendfenntartó erők munkáját a megfigyelőrendszerekkel szem-
ben támasztott követelmények teljes körű és pontos meghatá-
rozásában.

MSZ EN 60255-1:2010
Mérőrelék és védelmi készülékek. 
1. rész: Általános követelmények 
Ez a szabvány olyan általános szabályokat és követelményeket 
fogalmaz meg, amelyek a mérőrelékre és a védelmi készülékekre 
érvényesek, ideértve azokat a készülék-összeállításokat is, ame-
lyek az energiarendszer védelmi rendszerét alkotják, például 
szabályozási, felügyeleti, folyamatinterfész-készülékek, azzal a 
céllal, hogy egységes követelményeket és vizsgálati módszere-
ket adjon.
E szabvány minden olyan mérőrelére és védelmi készülékre vo-
natkozik, amely az energiarendszer környezetében védelmi 
célokat szolgál. 

MSZ EN 60255-151:2010
Mérőrelék és védelmi készülékek. 151. rész: A túláram- és áram-
csökkenés-védelem működési követelményei 
Ez a szabvány a túláram-/áramcsökkenési relékre vonatkozó 
minimális követelményeket fogalmazza meg. E szabvány a 
védelmi funkció szerinti műszaki követelményeket, a mérési 
jelleggörbéket és a késleltetés jelleggörbéit tartalmazza.
A szabvány meghatározza azokat a befolyásoló tényezőket, amelyek 
állandósult állapotban a pontosságra, dinamikus körülmények 
között a viselkedésre vannak hatással, ezenkívűl tartalmazza a 
működési jelleggörbék és a pontosság igazolására szolgáló vizs-
gálati módszereket is.

MSZ EN 60335-2-27:2011
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 
2-27. rész: A bőr ultraibolya és infravörös besugárzására használt 
készülékek követelményei 
E szabvány a szándékos barnuláshoz használt készülékeket fedi 
le. A besugárzott felületi teljesítmény határértékei azonban nem 

Magyar nyelven (vagy magyar nyelvű változatban) 
bevezetett szabványok és szabványmódosítások

*MSZE 24102:2011
Villamos kábelrendszerek tűzállósági követelményei és vizsgálatai
– Új, tiszta magyar előszabvány –
Ez az előszabvány a villamos kábelrendszerek tűzeset közbeni 
tűzállóságára (működőképesség-megtartására) vonatkozó köve-
telményeket és vizsgálati módszereket határozza meg. Az alkal-
mazási terület a legfeljebb 1 kV névleges feszültségű kábelrend-
szerekre korlátozódik.
Az ezen előszabvány szerinti vizsgálati módszer a kábelrendszert 
addig az időtartamig tekinti tűzállónak, ameddig -tűzterhelés 
esetén- zárlat és/vagy szakadás be nem következik. 
Ezt az előszabványt akkor kell alkalmazni, ha jogszabály vagy a 
két szerződő fél közötti megállapodás előírja a tűzvédelmi beren-
dezéseket tápláló kábelrendszer tűzállósága szükséges időtarta-
mának igazolását.

MSZ EN 50085-1:2011
Vezetékcsatorna- és alagútcsatorna-rendszerek villamos szerelé-
sekhez. 
1. rész: Általános követelmények 
Ez az európai szabvány követelményeket és vizsgálatokat ír elő a 
vezetékcsatorna-és alagútcsatorna-rendszerekre, amelyek a villa-
mos és/vagy kommunikációs rendszerek szereléseiben szigetelt 
vezetők, vezetékek és esetleg más villamos szerkezetek befoga-
dására, és ahol szükséges, villamos védőelválasztásra szolgálnak. 
E szerelések legnagyobb feszültsége 1000 V váltakozó feszültség 
és 1500 V egyenfeszültség.
Ezt az 1. részt az egyedi követelményeket tartalmazó, következő 
2. részekkel együtt kell alkalmazni.

*MSZ EN 50085-2-1:2007
2-1. rész: Vezetékcsatorna-és alagútcsatorna-rendszerek falra 
és mennyezetre való szereléshez
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MSZ EN 50310:2011
Egyenpotenciálú összekötések és földelések alkalmazása olyan 
épületekben, amelyekben informatikai berendezések vannak 

*MSZ EN 50342-5:2011
Indító ólomakkumulátorok. 5. rész: Az akkumulátorházak és fo-
gantyúk tulajdonságai

MSZ EN 50386:2011
Folyadéktöltésű transzformátorok legfeljebb 1 kV-os és 250 A – 5 kA-
es átvezetőszigetelői 

*MSZ EN 50518-2:2011
Riasztásfogadó központ. 2. rész: Műszaki követelmények

MSZ EN 60034-1:2011
Villamos forgógépek. 
1. rész: Névleges adatok és üzemi jellemzők 
*MSZ EN 60034-18-32:2011
18-32. rész: A szigetelési rendszerek gyakorlati kiértékelése. A formá-
zott tekercsek vizsgálati eljárásai. A villamos élettartam értékelése 

MSZ EN 60060-1:2011
Nagyfeszültségű vizsgálati módszerek. 
1. rész: Általános fogalommeghatározások és vizsgálati követel-
mények – Az MSZ HD 588.1 S1:1998 helyett –

MSZ EN 60060-2:2011
Nagyfeszültségű vizsgálati módszerek. 2. rész: Mérőrendszerek 

MSZ EN 60081:1997/a4:2011
Két végükön fejelt fénycsövek. Működési követelmények 

MSZ EN 60122-3:2011 
Ellenőrzött minőségű kvarckristályegységek. 
3. rész: Szabványos tokméretek és kivezetések

*MSZ EN 60143-4:2011
Soros kondenzátorok villamos energiarendszerekhez. 
4. rész: Tirisztorvezérlésű soros kondenzátorok

*MSZ EN 60204-33:2011
Gépek biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 
33. rész: Félvezetőeszközgyártó berendezések követelményei 

MSZ EN 60252-1:2011
Váltakozó áramú motorok kondenzátorai. 
1. rész: Általános előírások. Működési jellemzők, vizsgálat és név-
leges értékek. Biztonsági követelmények. Létesítési és használati 
útmutató 
MSZ EN 60252-2:2011
2. rész: Motorindító kondenzátorok 

MSZ EN 60264-4-1:2011
Tekercselőhuzalok csomagolása. 4-1. rész: Vizsgálati módszerek. 
Hőre lágyuló anyagból készült szállítási orsók 

*MSZ EN 60317-57:2011
Tekercselőhuzalok egyedi típusainak előírásai.
57. rész: Poli(amid-imid) zománcozású, kör szelvényű, réz zománchu-
zal; 220-as hőállósági osztály 
*MSZ EN 60317-58:2011
58. rész: Poli(amid-imid) zománcozású, négyszög szelvényű, réz 
zománchuzal; 220-as hőállósági osztály 

MSZ EN 60335-1:2002/a14:2011
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság.  
1. rész: Általános követelmények

MSZ EN 60335-2-24:2011
2-24. rész: Hűtőkészülékek, fagylalt- és jégkészítők követelményei 

MSZ EN 60335-2-89:2011
2-89. rész: Beépített vagy távoli hűtőkondenzátor-egységgel vagy hűtő-
kompresszorral ellátott kereskedelmi hűtőkészülékek követelményei 

használhatók biztonsági ajánlásokként a nem szándékos 
UV-expozíciókra.
A szabvány figyelembe veszi az olyan, villamos, mechanikus, ter-
mikus, tűz- és sugárzási veszélyek elleni védettség nemzetközileg 
elfogadott szintjét, amelyek rendeltetésszerű használat esetén, a 
gyártó előírásainak betartása mellett előfordulhatnak. 
Az olyan készülékek is, amelyek nem kifejezetten a szokásos 
háztartási használatra készültek, de amelyek veszélyeztethetik 
az embereket; ilyenek például a szoláriumokban, szépségszalo-
nokban és hasonló helyeken használatos készülékek, e szabvány 
alkalmazási területébe tartoznak.

MSZ HD 60364-1:2009
Kisfeszültségű villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, az álta-
lános jellemzők elemzése, meghatározások 
– Az MSZ 2364-100:2004 és az MSZ 2364-300:1995 helyett –
A szabványsorozatnak ez a része a kisfeszültségű villamos be-
rendezések tervezésére, szerelésére és ellenőrzésére vonatkozó 
szabályokat adja meg. A szabályok a személyek, állatok és va-
gyontárgyak biztonságát biztosítják azokkal a veszélyekkel és 
károsodásokkal szemben, amelyek a villamos berendezések ren-
deltetésszerű használata során felléphetnek, továbbá biztosítják 
ezen berendezések megfelelő működését.
A szabvány a villamos szerkezetekkel csak a kiválasztásuk és a 
villamos berendezésben való alkalmazásuk szempontjából fog-
lalkozik.
Ugyanez érvényes a vonatkozó szabványoknak megfelelő, 
előre összeszerelt villamos szerkezetekből álló szerelt egysé-
gekre is.

MSZ HD 60364-5-51:2010
Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-51. rész: A villamos szer-
kezetek kiválasztása és szerelése. Általános előírások 
A szabványsorozatnak ez a része a villamos szerkezetek kiválasz-
tására és szerelésére vonatkozik. Általános szabályokat fogalmaz 
meg a biztonsággal kapcsolatos védelmi módokra, megadja a 
villamos berendezésnek a tervezett használata szerinti működé-
sére vonatkozó követelményeket, valamint a külső hatásoknak 
megfelelő követelményeket.

angol nyelvű változatban bevezetett szabványok és 
szabványmódosítások (kivonatos ismertetés nélkül)

MSZ EN 12601:2011
Dugattyús belső égésű motorral hajtott áramfejlesztő gépek. 
Biztonság

MSZ EN 50085-2-3:2011
Vezetékcsatorna- és alagútcsatornarendszerek villamos sze-
relésekhez. 2-3. rész: Perforáltvezetékcsatorna-rendszerek 
egyedi követelményei kapcsolószekrényekben való szerelé-
sekhez 

MSZ EN 50122-1:2011 
Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Villamos bizton-
ság, földelés és a visszavezető áramkör. 
1. rész: Áramütés elleni védőintézkedések

MSZ EN 50122-2:2011
2. rész: Az egyenáramú vontatási rendszerek okozta kóboráramok 
hatása elleni védelmi intézkedések

*MSZ EN 50122-3:2011
3. rész: Egyen- és váltakozó áramú vontatási rendszerek kölcsönös 
egymásra hatása

MSZ EN 50191:2011
Villamos vizsgálóberendezések létesítése és üzemeltetése

*MSZ EN 50272-1:2011
Akkumulátorok és akkumulátortelepek biztonsági előírásai. 
1. rész: Általános biztonsági tájékoztatás



*MSZ EN 60335-2-109:2011
2-109. rész: UV-sugárzást használó vízkezelő készülékek követelményei 

*MSZ EN 60349-1:2011
Villamos vontatás. Vasúti és közúti járművek villamos forgógépei. 
1. rész: Gépek, az elektronikus átalakítóról táplált váltakozó áramú 
motorok kivételével 

MSZ EN 60349-2:2011
2. rész: Elektronikus átalakítóról táplált váltakozó áramú motorok 

MSZ EN 60368-3:2011
Ellenőrzött minőségű piezoelektromos szűrők. 
3. rész: Szabványos külméretek és kivezetések 

MSZ EN 60445:2011
Az ember-gép kapcsolat, a megjelölés és az azonosítás alapve-
tő és biztonsági elvei. A villamos gyártmánykapcsok, a hozzájuk 
csatlakozó vezetékvégek és a vezetékek azonosítása 

MSZ EN 60598-2-20:2011
Lámpatestek. 2-20. rész: Egyedi követelmények. Díszvilágítási 
füzérek 

MSZ EN 60691:2002/a2:2011
Hőbiztosítók. Követelmények és alkalmazási útmutató 

MSZ EN 60730-2-5:2002/a2:2011
Automatikus villamos szabályozó- és vezérlőkészülékek háztar-
tási és hasonló jellegű alkalmazásra. 2-5. rész: Automatikus villa-
mos égésszabályozó rendszerek egyedi előírásai 

*MSZ EN 60747-5-5:2011
Félvezető eszközök. Diszkrét eszközök. 
5-5. rész: Optoelektronikai eszközök. Optocsatolók 

MSZ EN 60747-16-4:2004/a1:2011
Félvezető eszközök. 16-4. rész: Mikrohullámú integrált áramkö-
rök. Kapcsolók 

MSZ EN 60749-15:2011
15. rész: Átmenőfuratos szerelésű eszközök forrasztásihőmér-séklet-
állósága

MSZ EN 60749-23:2004/a1:2011
23. rész: Élettartam nagy hőmérsékleten 
(IEC 60749-23:2004/A1:2011)

MSZ EN 60749-34:2011
34. rész: Teljesítményváltozásos vizsgálat 

MSZ EN 61000-6-4:2007/a1:2011
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6-4. rész: Általános 
szabványok. Az ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa 

MSZ EN 61231:2011
Nemzetközi lámpakódolási rendszer (ILCOS) 

MSZ EN 61400-1:2005/a1:2011
Szélerőművek. 
1. rész: Kialakítási követelmények 

*MSZ EN 61400-22:2011
22. rész: Megfelelőségvizsgálat és bizonylatolás 

*MSZ EN 61400-25-6:2011
25-6. rész: Szélerőműtelepek felügyeletének és vezérlésének kom-
munikációja. Az állapotfelügyelet logikai csomópontjainak és ada-
tainak osztályozása 

MSZ EN 61549:2003/a2:2011
Különféle lámpák 

MSZ EN 61803:1999/a1:2011
A teljesítményveszteség megállapítása nagyfeszültségű egyen-
áramú (HVDC), hálózatvezérelt, áramátalakítós áramátalakító-ál-
lomásokban 

*MSZ EN 61853-1:2011
Fotovillamos (PV-) modulok teljesítőképességi vizsgálatai és 
energetikai besorolása. 1. rész: Teljesítőképességi mérések a be-
sugárzás és a hőmérséklet függvényében és a teljesítmény érté-
kelése 

MSZ EN 61881-1:2011
Vasúti alkalmazások. A gördülőállomány berendezései. Teljesít-
ményelektronikai kondenzátorok. 
1. rész: Papír-/műanyag film kondenzátorok 

*MSZ EN 62132-2:2011
Integrált áramkörök. Az elektromágneses zavartűrés mérése. 
2. rész: Sugárzott kibocsátás-tűrőképesség mérése. TEM-cellás és 
széles sávú TEM-cellás módszer 

MSZ EN 62341-6-1:2011
Szerves fénykibocsátó diódás (OLED-) kijelzők. 
6-1. rész: Optikai és elektrooptikai jellemzők mérési módszerei 

*MSZ EN 62475:2011
Nagy áramú vizsgálati módszerek. A vizsgáló áramra és a mérési 
rendszerre vonatkozó fogalom meghatározá sok és követelmé-
nyek 

*MSZ EN 62562:2011
Üregrezonátoros módszer a kis veszteségű szigetelőlapok komp-
lex dielektromos állandójának méréséhez

Helyesbítés jelent meg az következő szabványokhoz: 

MSZ EN 61310-2:2008 Gépi berendezések biztonsága. Jelzés, 
megjelölés és működtetés. 
2. rész: A megjelölés követelményei 

MSZ EN 50518-2:2011 Riasztásfogadó központ. 
2. rész: Műszaki követelmények

MSZ EN 60034-1:2011 Villamos forgógépek. 
1. rész: Névleges adatok és üzemi jellemzők 

MSZ EN 60598-2-20:2011 Lámpatestek. 
2-20. rész: Egyedi követelmények. Díszvilágítási füzérek 

MSZ EN 60601-2-33:2011 Gyógyászati villamos készülékek. 
2-33. rész: Gyógyászati diagnosztikai mágneses rezonanciás be-
rendezések alapvető biztonsági és lényeges működési követel-
ményei 

MSZ EN 60749-15:2011 Félvezető eszközök. Mechanikai és kli-
matikus vizsgálati módszerek. 15. rész: Átmenőfuratos szerelésű 
eszközök forrasztási hőmérséklet-állósága 

MSZ EN 61300-2-9:2011 Fénytávközlési csatlakoztató eszközök 
és passzív alkatrészek. Alapvető vizsgálati és mérési eljárások. 
2-9. rész: Vizsgálatok. Ütés (sokk) 

MSZ EN 61347-2-7:2007 Lámpaműködtető eszközök. 
2-7. rész: Tartalékvilágításhoz használt, egyenárammal táplált 
elektronikus előtétek követelményei 

MSZ EN 61770:2010 Vízhálózatra csatlakozó villamos készülé-
kek. A vízvisszaszívás és a tömlőkészletek meghibásodásának 
elkerülése 

Összeállította a Szabványügyi Közlöny számai alapján: 
Kovács Levente (MSZT)

Megjegyzés: A  II. negyedévben megjelent elektrotechnikát érin-
tő szabványok teljes listája a MEE honlapján az „Elektrotechnika/ 
Aktuális szám/Szakmai előírások, a későbbiekben pedig Az „Elekt-
rotechnika/korábbi számai címszó alatt olvasható.
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A thorenbergi villamosmű

Sitkei Gyula L’Electricien 1885. augusztus 22.
Az elismerés melletti érdeklődés nem mellesleg számot-

tevő üzleti lehetőségek formájában is megnyilvánult. A bu-
dapesti kiállítás időtartama alatt ugyanis több külföldi meg-
rendelésre került sor, amelyek elindították a mai értelemben 
vett erőmű építési munkákat. A transzformátor diadalútja így 
már a szabadalmaztatás utáni hónapokban megkezdődött, 
és öt éven belül közel száz(!) Ganz erőmű létesült szerte a vi-
lágban.

A legelső megrendelésekről 1886. május 13-án Zipernowsky 
részletesen beszámolt a Magyar Mérnök és Építész Egylet 
Ganz gyári kihelyezett ülésén. Többek között egy Luzern kö-
zelében építendő berendezést is megemlített: 

„…tanulmányozások céljából érkezett fővárosunkba egy 
svájci vállalkozó csoport, mely avval a tervvel foglalkozott, hogy 
egy nagyobb vízierőt Dorenbergben, 5 kilométer távolságra 
Luzerntől, elektromos világító célokra kiaknázzon …”

és a lényeg:
„… a múlt év szeptember havában megtették az erre vonat-

kozó megrendeléseket.”
Zipernowsky előadásában részletezett öt villamosmű kö-

zül elsőként 1886. május 17-én Svájcban került üzembe a 
thorenbergi vízerőmű, amely a világ legelső állandó transz-
formátoros áramelosztó hálózatát táplálta. A villamosener-
gia-szolgáltatás történetébe luzerni villamosítás néven 
bevonult létesítmény a  Toller Testvérek és Társa vállalkozás 
megrendelésére készült. A Littau melletti Thorenbergben 
(régi írásmóddal Dorenberg) épült vizerőműből  egyfázisú 
váltakozóárammal látták el a tulajdonosok „Fluhmühle” nevű 
területen lévő ipartelepét, illetve a Hauser testvérek által mű-
ködtetett szállodákat.

A svájci üzletemberek budapesti látogatása nem volt vélet-
len. A Troller fívérek már 1882-ben tanulmányozták a Littau  
melletti Fluhmühlében lévő malmuk és fűrésztelepük villamo-
sításának lehetőségét. Annak érdekében, hogy a rendelke-
zésre álló vízenergiát felhasználhassák, megvásárolták az ún. 
Újmalmot a hozzátartozó ingatlannal, valamint a Thorenberg 
közeli vas- és acélművet. Fluhmühle és Luzern közvetlen kör-
nyékének villamosenergia-ellátására 1885 júliusában, Littau 
székhellyel megalakították a Troller Testvérek és Társa betéti 
társaságot, és megrendeltek  a genfi Cuenod-Sauter cégtől 
egy egyenáramú berendezést. Ezt azonban az egyenáram is-
mert szolgáltatási korlátai mellett kilométeres léptékben nem 
lehetett alkalmazni. Miután az új, Budapesten megismert 
rendszer érzékelhetően  képes volt teljesíteni elvárásaikat, 
meg is bízták a Ganz céget egy váltakozóáammal működő 
áramtermelő és elosztó létesítmény leszállításával. Egyúttal 
engedélyt kértek a luzerni képviselő testülettől a villamos há-
lózat közterületen történő átvezetésére.

A központi telepet – vízerőművet –  Littau község mellett 
Thorenbergben létesítették.

A víz egy 33 m hosszú automatikusan nyíló bukógáton át 
jutott a kb. 2 km hosszúságú és 7 m széles felvízcsatornába, 
majd lejtős beton csatornán át, mintegy 15 m-es esést követő 
energiaátadás után, az alvízbe került. A vízenergiát az erőmű-
ben a kriensi Theodor Bell és Társa cég által gyártott 400LE 
(300kW) – svájci források szerint –  600 LE (440 kW) – telje-
sítményű, 2,7 m3/mp víznyelésű, függőleges tengelyű Girard 
turbina hasznosította. A turbina kapcsolatát a generátorokkal 
valószínűleg fogaskerék áttételű közlőművel oldották meg.

A Zipernowsky-Déri szabadalom szerint készült  SW típu-
sú – Selbsterregte  Wechselstrommaschine – önmágnesező, 
egyfázisú generátorok percenkénti 250 fordulat mellett, 1800 
V feszültségen 35-38 Ampert szolgáltattak. Így mindegyik 
1800 db 10 normál gyertyafényű (35 W-os) izzólámpát táp-

A Ganz gyár három kiváló mérnöke: Zipernowsky Károly, 
Déri Miksa és Bláthy Ottó Titusz 1885 elején szabadal-
maztatta a transzformátoros áramelosztást, amely azóta 
is nélkülözhetetlen az áramszolgáltatásban. Rendszerük 
bemutatására az 1885. évi Budapesti Országos Kiállításon 
került sor, ahol tíz pavilon izzólámpás világítása mintegy 
féléven keresztül fennakadás nélkül működött. 

A kiállítás ideje alatt a Ganz cég további két, külföldi vá-
rosban is bemutatta új villamos elosztórendszerét: Antwer-
penben és Londonban az Inventors Exhibitionon, a feltalálók 
kiállításán. Utóbbi helyen 2 db, egyenként 7500 W teljesít-
ményű, 900/60 V áttételű köpeny szerkezetű transzformátor 
működött. Erről a bemutatóról írta 1892-ben J. A. Fleming 
„The Alternate Current Transformer” c. munkájában a követ-
kezőket:

„Ez volt az első alkalom, hogy transzformátorok primer 
tekercseikkel párhuzamosan csatlakoztak az állandó feszült-
ségű nagyfeszültségű vezetékre, a szekunder oldalon párhu-
zamosan kapcsolt lámpákat táplálva. A berendezés 1885 nya-
rán és őszén egyfolytában kifogástalanul működött. Ettől az 
időponttól kezdődően a párhuzamos kapcsolású rendszert 
általánosan alkalmazták.”

Az óriási hazai és külföldi siker alapján azt várnánk, hogy 
a szabadalom állandó jellegű felhasználása is hazánkban 
kezdődött. Nem így történt! A korabeli sajtó lelkes méltatása 
ellenére a magyar települések vezetői kivártak, „fontolva ha-
ladtak”, és az érdeklődés messze az alkotók várakozása alatt 
maradt. A hazai érdektelenséget jelzik Zipernowsky keserű 
hangvételű nyilatkozatai is. Gyógyírt jelentett azonban a kül-
földi elismerés. A Ganz-féle új rendszer ugyanis Európa-szerte 
nagy feltűnést keltett, és a szaksajtóban egyre másra jelentek 
meg róla ismertetések, méltatások. Csak példaként idézzünk 
kettőt:

„Ganz és Társa cég elektro-technikusai a transzformáto-
rokat olyannyira javították, hogy a találmányt az elektro-
technika terén tett legfontosabb találmányokkal egyenran-
gúnak tartjuk.”

Centralblatt für Elektrotechnik 1885/21. szám
„A szabályozás önműködőleg történik, s tisztán fizikai ha-

tásokon alapul; ezen módszer leleményessége a feltalálóknak 
becsületére válik.”

technikatörténet
TechnikatörténetTechniKATöRTéneTtechnikatörténet
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1. kép Az 1885. évi Országos Kiállítás részlete

Hírünk a világban



voltak az előzőekben említett szolgáltatási követelmény tel-
jesítésére. Mindkét gép olyan kivitelben készült, hogy burko-
latát gyorsan el lehessen tolni, és szükség szerint belső része-
ikhez könnyen hozzá lehessen férni.

A telepen két távvezeték illetve 3 db generátor tetszőle-
ges összekapcsolása kézi beavatkozással egy  erre rendsze-
resített átkapcsolóval történhetett. A nagyfeszültségű veze-
téket 4 db szigeteletlen, elektrolit-rézből készült, egyenként 
6 mm átmérőjű huzal alkotta, amelyet távíróoszlopokon 
vezettek a fogyasztás helyére. Az erőmű világítására egy 
1750 W teljesítményű, ún. 25 lámpás transzformátort te-
lepítettek, amely kezdetben mindössze 15 db izzólámpát 
táplált. A Thorenbergtől 2,4 km-re található Fluhmühlében 
egy ugyancsak 1750 W-os transzformátor üzemelt, itt az 
ipari területet 40 db izzólámpa világította meg. A következő 
vezeték elágazás Fluhmühlétől 2,2 km-re készült tehát 4,6 
km-re a központi teleptől. A Vierwaldstädter tó partján lévő 
két nagy szálloda, a Schweizerhof illetve a Luzernerhof vilá-
gítását 7 db, egyenként 7000 W-os transzformátor szolgálta. 

lálhatott. Az SW gépet előszeretettel alkalmazta a Ganz, mert 
nem igényelt külön gerjesztőgépet. A gerjesztéshez szüksé-
ges áramot az álló armatúrában indukált váltakozóáramból 
nyerték, amely a gép tengelyére szerelt, kis szeletszámú kom-
mutátoron át, egyenirányítva jutott a forgó mágneskerékbe.

A transzformátoros áramelosztás kifejlesztése után a fe-
szültség  automatikus szabályozása érdekében az SW gépek-
nek egy kompound változatát is szabadalmaztatták. Erről a 
Ganz gyár 1885. évi kiadványa számolt be:

ˇ”--- sikerült egy ún. izopotenciális kompound 
váltakozóáramú gépet szerkeszteni, amely a kompoundált 
egyenáramú gép összes előnyeit felmutatja és ugyanakkor 
feleslegessé teszi mechanikus szabályozó készülék alkalma-
zását.”

A kompoundált önszabályozós generátornál a gerjesztő 
tekercseket az armatúra segédtekercsekben indukált és egy 
„compensator”-nak nevezett áramváltó szekunder tekercsé-
vel sorba kapcsolt feszültségről táplálták a kis szeletszámú 
kommutátoron keresztül.

A Thorenbergben felszerelt áramtermelő gépek rész-
letes szerkezeti adatait a Ganz első gyártási adatkönyve 
„Centralstation in Luzern” bejegyzés alatt tartalmazza, 1886. 
május 11-i keltezéssel. Eszerint az elsőként leszállított 2 db 
azonos kivitelű generátor  SW VI. jelzésű, a gépsorozat leg-
nagyobb tagja volt. Mindegyikben a húsz armatúra tekercs 
közül kettő szolgáltatott gerjesztő áramot. A 18 db sorba 
kapcsolt főáramkörű tekercsben 1680-1850 V feszültségű és 
legfeljebb 40 A erősségű áram keletkezhetett, így alkalmasak 
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3. kép SW rendszerű váltakozóáramú generátor

4. kép Kompoundált önszabályozó generátor rajza Zipernowsky és 
Déri szabadalmában

5. kép 7000 W-os ún. 100 lámpás transzformátor eredeti gyártási 
utasítása

2. kép A vízerőmű alaprajzi elrendezése



A szállodáknál minden emeletre szereltek egy transzformá-
tort, amelyek 100 V feszültséggel tápláltak 200-200 db 10 
normál gyertyás izzólámpát.

Az 1886. év késő tavaszán Luzern közelében megvalósult 
villamos világítást nem mindenki fogadta lelkesen. Elsősor-
ban a helyi gáztársaság tiltakozott.

„…. A villanyvilágítás bevezetése, illetve a városvezetésnek 
a Fluhmühle-i Troller testvéreknek nyújtott engedmény el-
len, az itteni gázművek igazgatósága pert indított azt állítva, 
hogy a nekik nyújtott, 1893 lejártáig tartó engedély szerint 
más közvilágítást végző társasággal nem szerződhetnek.” 
/Luzerner Tagblatt 1886. május 11./

A Troller testvérek azonban eltökéltek voltak:
„… a gázrészvény –társaság mindenkori ellenvetésére, 

amennyiben ezek a gázvilágítás 1857. december 6-i luzerni 
beindításakor kötött szerződés alapján panaszt emelnének 
a Troller Testvérek és Társa teljes kártérítési kötelezettséggel 
kezeskedik a várossal szemben.”

A város vezetése egyértelműen Trollerék mellett állt. Miu-
tán kifejezett igényük volt 3 db utcai lámpa működtetésére, 
ennek lerendezését is magukra vállalták az úttörő vállalko-
zókkal megkötött szerződésben:

„… a városi tanács a gázrészvénytársa-
ság esetleges fellebbezését maga fogja 
rendezni, a Troller Testvérek és Társa meg-
térítési igénye nélkül.”

Ezek után nem meglepő, hogy a vita  
Trollerék sikerével zárult. A „Vaterland” c. 
lap 1886. június 18-i keltezéssel adta hírül 
a végeredményt:

„ a városi tanács 15 évre szóló jogot 
biztosít a közvilágításhoz a villanyvezeték 
közterület feletti vezetésére, tekintettel 
arra, hogy a három nyilvános lámpa a 321 
gázlámpához viszonyítva igen szerény 
szám.”  *

A világítási koncesszió birtokában a 
Troller fívérek tovább fejlesztették villa-
mos vállalkozásukat. Először két község, 
Kriens és Rothen áramszolgáltatására került sor, majd 
Luzern városa következett. Ehhez egy harmadik, a korábbi-
akkal megegyező generátorral bővítették  az erőművet és 
néhány új transzformátort is szállított a Ganz.

 Úgy tűnik, hogy a szolgáltatott teljesítményhez viszonyít-
va azonban az üzemelő transzformátorok száma és teljesít-
ménye szűkös lehetett, ami nyilván erőteljes melegedéssel 
járt. Viktor Troller ezért nyitott készülék konstrukciót kért a 
gyártótól, amelyet a Ganz nem vállalt. 

A Troller cég ezután saját transzformátor gyártására rendez-
kedett be. Azt nem tudjuk, hogy ez milyen egyezség alapján 
történt, de tény, hogy a Ganz 1888 után már nem teljesített 
Luzern megjelölésű szállításokat. Mindez azonban Trollerék 
1888. február 16-án kelt levele szerint nem befolyásolta a 
kapcsolatot:

„Majdnem kétévi üzem után örömünkre szolgál Önöket ér-
tesíteni, hogy elektromos áramfejlesztő központi telepünk a 
Littau melletti Thorenbergben, melyet 1886 május havában a 
Zipernowsky-Déri-Bláthy-féle rendszer alkalmazásával Önök 
rendeztek be, már eddig is nagy mértékben kiterjedt, nem-
csak az áramfejlesztő teleptől 5 ½ km-re lévő Luzernben, ha-
nem a környékbeli falvakban is, mint Rothen-ben és Kriens-
ben. Az egész világítási berendezés néhány ívlámpán kívül 
már több mint 3000 izzólámpából áll és a kereslet még min-
dig nagy, azon oknál fogva, mert telepünk állandó jó műkö-
dése által népszerűségre tett szert.”

A thorenbergi berendezések népszerűségét a helyi hír-
adások is említik. Híres látványossága lett a technika iránt 
érdeklődőknek. Ott szerzett tapasztalatokat például Charles 
E. L. Brown a Brown Boveri cég alapító tagja. Egy időben a 
lakosságnak is kedvelt kirándulási célja volt az erőmű. Jellem-
ző, hogy egy élelmes vállalkozó bérkocsis utakat is szervezett 
a telephez.

A Troller cég tehát, amely 1888-ban már villamos világítási 
és erőátviteli megnevezéssel működött, jelentékeny vállalko-
zássá fejlődött.

Amint az a fent idézett levélrészletből kitűnik 1887-88 
években elkezdődött Luzern villamosítása is. A munká-
latokat Viktor Troller irányította. A thorenbergi erőműből 
szabadvezetéken eljutatott villamos energiát egy közbülső 
transzformátor állomáson 1000 V-ra csökkentették, majd ká-
belekkel vezették a 100V-os kisfeszültségű hálózatot tápláló 
transzformátorokhoz. A kábeleket a föld alatt faburkolattal 
védték. Viktor Troller tehát szakított a korábbi, közvetlenül 
a fogyasztás helyére telepített transzformátor megoldással 
és kialakította Svájc első váltakozóáramú városi elosztóhá-
lózatát. 

A thorenbergi telep által előállított energia rövidesen- kü-
lönösen a téli időszakban - kevésnek bizonyult és elkerülhe-
tetlen lett a bővítés. Először 1889-ben, összesen 350 LE tel-
jesítményű gőzüzemmel egészítették ki, majd 1893-ban egy 
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6. kép A Troller-féle vállalkozás levélpapírjának fejrésze 1888-ból

7. kép A thorenbergi erőmű az 1929. évi átépítés után

* A dokumentumok fordításáért Gönczy Sándor  úrnak 
tartozom köszönettel.



vertikális Jonval turbinával meghajtott, 2500 V feszültségű, 
400 kW-os Brown-Boveri gyártmányú egyfázisú generátort 
szereltek fel.

A jelentős haszonnal működő vállalkozást Luzern városa 
1897. április 1-jén 124 ezer frankért megvásárolta és létrehoz-
ta a luzerni elektromos műveket, amelynek igazgatója 1926-
ban bekövetkezett haláláig Viktor Troller lett.

Luzern fejlődését villamos energiával azonban a thorenbergi 
telep a bővítések mellett sem tudta tartósan kiszolgálni. A vá-
ros vezetése először külső áram vásárlásával kísérletezett, majd  
új erőmű építése mellett döntött, amely 1902-1903 években 
került üzembe. Thorenberg fejlesztése így szükségtelenné vált 
és néhány évre le is állították. 1918-ban megvásárolta a von 
Moos Stahl Rt. amely így saját energiatermelőhöz jutott. Az 
öreg létesítményt napjainkig természetesen többször korsze-
rűsítették. Jelentősebb átépítésre 1929-ben került sor, amikor 
3700 V háromfázisú áram termelésére, 1964-ben pedig 6400 
V-ra tértek át. 1974-ben teljeskörű modernizálás történt.

Svájcban büszkén számon tartják, hogy az országban va-
lósult meg először folyamatosan, állandó helyen üzemelő 
transzformátoros áramelosztású villamosmű. Történetét – 
kiemelve a Ganz és Társa szerepét – részletesen feldolgoz-
ták, centenáriuma alkalmával számos méltató írás jelent 
meg. Az ötnegyedszázados évfordulón úgy véljük, helyén-
való itthon is megemlékezni arról a villamos berendezésről, 
amely üzembiztos működésével kivívta felhasználói meg-
becsülését, és hírül vitte  a világba a három kiváló magyar 
mérnök alkotását.

irodalomjegyzék
Zipernowsky Károly: A központi elektromos világítás körül elért újabb ered-
mények. Magyar Mérnök és Építész egylet Közlönye, 1886
Electrische Beleuchtung von Centralstation. System Zipernowsky-Déri.
Budapest, 1886
Az elektromosság elosztása Zipernowsky, Déri, Bláthy rendszere szerint. 
Budapest, 1891
P. hug- P. Schurtenberger: Die Geschichte des Kraftwerks Thorenberg.
von Moos Nachtrichten, 1976. március
Sitkei Gyula: Az elektrotechnika magyar alkotásai.
Energetikai Kiadó Kht., Budapest, 2007

Sitkei Gyula
okl. villamosmérnök, technikatörténész
ELMŰ Nyrt. ny. főosztályvezetője,
MEE Technikatörténeti Bizottság tagja
gyula.sitkei@gmail.com
info@emuzeum.hu

8. kép A thorenbergi erőmű. Peter Lengweiler rajza a Littau 
Landschaft und Leben című, 1980-ban megjelent könyvből
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Az Elektrotechnikai Múzeum a 2011-es évben is csatlakozik a Mú-
zeumok Őszi Fesztiválja országos rendezvénysorozathoz. 

„A pincétől a padlásig a múzeumban” témában két működ-
tethető, különleges múzeumi műtárgy – egy 1890-ben gyár-
tott 42 V-os egyenáramú, differenciál szabályozású belsőtéri 
szénrudas ívlámpa, valamint egy 19. századi influenciagép -  tör-
ténetét, valamint a látogatók számára csak e program keretében 
látható karbantartásukat, kísérletekkel egybekötve mutatják be a 
múzeum munkatársai.

A „Nagy rajzolás” program keretében a Lego Mindstroms 
NXT robotok felépítésével és programozásával a résztvevők olyan 
konstrukciót hozhatnak létre, amely képes egy megadott forma és 
alakzat, akár Jedlik Ányos dinamójának papírra rajzolására is.

 „Fedezd fel a múltad!” témakörben a helyi közösség tagjait 
szólítjuk meg a múzeum épületéhez kötődő technikatörténeti 
eseménnyel. A résztvevők Erzsébetváros villamosításának törté-
netét ismerhetik meg kultúr- és technikatörténeti összefüggések 
tükrében. A múzeum műemlék épületének bejárásával, eredeti, 
a helyhez kötődő műszaki érdekességek, az áramellátásban egy-
koron működő berendezések is bemutatásra kerülnek. Az előadás 
aktualitása, hogy ez év októberére fejeződik be Erzsébetváros 
Önkormányzatának a „Kultúra utcája” barnaberuházásos fejlesz-
tése, melynek egyik központi eleme az Elektrotechnikai Múzeum 
épületének, udvarának felújítása is. 

Ehhez kapcsolódóan Erzsébetváros Önkormányzata 2011. ok-
tóber 15-én, szombaton utcabált rendez, melyhez múzeumunk is 
csatlakozik szakmai programjaival.

Ezen a rendezvényen már megtekinthető lesz az érdeklődők 
számára a múzeum új időszaki tárlata is. Az NKA pályázat kere-
tében megvalósított „150 éves a Jedlik dinamó” című kiállítás 
Jedlik Ányos életútját, szakmai munkásságát mutatja be, eredeti 
Jedlik által tervezett eszközök, dokumentumok, régi iskolai tanesz-
közök, működtethető másolatok segítségével. A kiállításhoz kap-
csolódóan kibővített múzeumpedagógiai programokkal várjuk az 
iskolás csoportokat.

A programokról bővebben a múzeum honlapján 
(www.emuzeum.hu) tájékozódhatnak.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk rendezvényeinkre!
A múzeum munkatársai

Előzetes az Elektrotechnikai  
Múzeum októberi programjaiból

VTT előadás 21.00 órakor 
az erzsébet téri "Gödör Klub"-ban 

az  ezres-színpadon

"Mit láthatunk, és mit kellene látnunk 
a közvilágítás mellett?" 

Előadók: dr. Borsányi János (VTT) és Molnár Károly Zsolt 
(Óbudai egyetem)
Az éjszakai balesetek jelentős részénél közrejátszik az a tény, 
hogy azt hisszük, a közvilágítás mellett mindent látunk és ész-
reveszünk az utakon. A baleseti szakértők tapasztalata azon-
ban ezzel ellentétes. Előadásunkban arra kívánunk rámutatni, 
hogy a közvilágításnak milyen mennyiségi és minőségi pa-
raméterei befolyásolják a láthatóságot az utakon. Egyúttal 
demonstrálni kívánjuk, hogy a nem kielégítő mértékű vagy 
egyenletességű világítás illetve az egyre inkább terjedő fény-
reklámok hatására hogyan válhatnak "láthatatlanná" a közle-
kedésbiztonság szempontjából fontos részletek.
 A rendezvény honlapja: www.kutatokejszakaja.hu.

Szeptember 23. 

Kutatók Éjszakája
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Mintegy 400 kW energiát termelt az MVM „Energiaszigete” 
a három legnagyobb hazai könnyűzenei fesztiválon idén 
nyáron: mindezt szélkerékkel és napkollektorral állítot-
ták elő. Soha nem volt még hasonló kezdeményezés arra 
az országban, hogy egy energetikai vállalat egyidejűleg 
népszerűsítse az atomenergiát és az alternatív források 
használatát.

Több tízezer vendég fordult meg a Magyar Villamos Mű-
vek különleges kiállítóterén: ki azért jött, hogy a mobilját 
kerékpárral feltölthesse, ki azért, hogy többet tudjon meg az 

atomenergiáról. Az odalá-
togatók 90%-a tért be az 
interaktív kiállításra, hogy 
közelebbről is megismerje 
a Paksi Atomerőmű mű-
ködését. A mobiltöltős 
kerékpárok folyamatosan 
mozgásban voltak, a há-
rom fesztiválon összesen 9 
000 km-t tettek meg velük. 
A lelkes fesztiválozók ezzel 
a környezetbarát energia-
felhasználással épp Tokió-
ig biciklizhettek volna. 

Mint ahogy arról már  a 
lap elöző számában is be-
számoltunk, az MVM „Ener-
giaszigete” óriási sikert 
aratott a VOLT, a Balaton 
Sound és nem kevésbé a 
Sziget fesztiválon is. 

A szigeten  várakozáson felüli nyitottsággal fogadták a 
CO2 -mentes energia népszerűsítésére irányuló törekvéseket 
a nagy számban résztvevő külföldi vendégek is. Egy holland 
csapat elmondta, hogy otthon pályázatot nyertek a megújuló 
energiaforrások használatára készített ötleteikkel, és rendkí-
vül fontos dolognak tartják, hogy Magyarország is foglalkozik 
a témával. Az érdeklődők döntő többsége kitöltötte a Paksi 
Atomerőművel kapcsolatos kvízjátékot, és nem csak a nyere-
ményért, hanem a témáról is szerettek volna többet megtud-
ni a fesztiválozók. A kíváncsi látogatók örömmel nyugtázták, 
hogy az atomenergia teljesen környezetbarát, és megbízható 
forrást nyújt az ország energiaellátásához.

Nemcsak a fesztiválo-
zók érezték jól magukat az 
MVM alternatív standján, 
de a PAKS FC olimpiai baj-
nok judosa is, aki kint töl-
tött egy délutánt, hogy a 
paksi atomerőmű interak-
tív kiállításán tárlatveze-
tést tartson. Kovács Antal 
alias „Atom Anti” a legna-
gyobb természetességgel 
beszélt az erőművet szi-
muláló játékról, hiszen ő a 
civil életében is erősen kö-
tődik az MVM Csoporthoz: 
a paksi atomerőműben 
dolgozik tanácsadóként. 
„Tudatos energiafelhaszná-
lás terén szeretnénk segíte-
ni a jövő nemzedékének, és 
arról adunk képet, hogyan 
is zajlik az energiaterme-
lés. A mai fiataloknak a 
villamosenergia annyira 
triviális dolog, mint a nap-
fény. Nem nagyon gondol-
kodnak el, hogy ez honnan 
is jön. Én tavaly az atom-
energiából doktoráltam, 
úgyhogy igazán testhezálló 
feladat volt számomra a 
tárlatvezetés” – mondta el 
Atom Anti.

Az „MVM Energiaszigete” 
számára még nem ért vé-
get a nyár, hiszen augusz-
tus 27-én a FociFesztiválon, 
és Telkiben is  várták  az ér-
deklődőket.

Az Európai Mobilitási 
Héthez kapcsolódóan 
az Energia 2.0 program-
sorozat Budapesten, az 
Andrássy úton, 2011. szep-
tember 16-ától 18-áig egy 
új, kiemelt rendezvénnyel jelentkezik. Ez a rendezvény lesz az 
MVM Energia 2.0 Futam. Az MVM Energia 2.0 Futam alterna-
tív hajtású járműveket felvonultató verseny, melyet európai 
fővárosban elsőként rendeznek. 

Forrás:Sajtóközlemény

Tóth Éva
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MVM „Energiasziget”
9 000 km biciklizés zöld energiáért  

Az "Energiasziget"

Energiazuhany

Chill függőágyak

Bringák

Energia 2.0 telefontöltő

Focisták és judózó tartott 
tárlatvezetést a Szigeten
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A Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság, a CIE 4 évenként 
tartja nagy konferenciáját valamint divízió és TC üléseit. Ebben 

az évben a Dél-Afrikai Köz-
társaságban Sun Cityben 
került sor a rendezvényre 
július 9. és 16. között. 

A konferenciáról és diví-
zió ülésekről a későbbiek-

ben részletesebben is hírt adunk. Magyarország elég népes 
csapattal (9 fő + 2 nem itthon élő kolléga) képviseltette ma-
gát ezen a rendezvényen. A Világítástechnikai Társaság tag-
jai 4 szóbeli, mintegy fél tucat poszter előadást tartottak, ez 
utóbbiak közül néhány szóbeli kiegészítésű volt.

A CIE-ben a négyévenkénti nagy konferencián törté-
nik a vezetőség lemondása és az új hivatalba lépése. A CIE  
(Comission Internationale de l’Eclairage) új elnöke - a bizott-

ság közel 100 éves törté-
netében először - hölgy 
lett, Anna Web asszony.
(A Diviziók is új elnököket 
választottak, a 4-es divizió 
elnöke Schwarcz Péter 
lett.

Az ülésszaknak rangos 
eseménye volt a gála va-
csorán az elnökségi medál 
és a kitüntetések átadása. 
A CIE-ben végzett munka 
elismerésére hat évvel 
ezelőtt három fő-kitün-
tetést alapítottak, melye-
ket Prof. De Boer-ról, Dr. 
Wyszechki-ről  és Dr. Waldram-ról neveztek el. Ezen kitünte-
téseket négy évenként adományozza a CIE Elnöksége. Az idei 
de Boer arany tűt  Schanda professzor úr kapta.

A kitüntetettnek és az új divízió elnöknek gratulálunk és 
további jó egészséget, jó munkát kívánunk.

N. Vidovszky

A CIE 
(Comission Internationale 

de l’Eclairage) konferenciáról

Chill függőágyak

A CIE új elnöke, Anna Web a 4. Divízió új 
elnökével, Schwarz Péterrel

Dr. Prof.emeritus Schanda János leköszönő technikai alelnök, Teresa Goodman 
publikációs alelnök, Ann Web a CIE új elnöke, Franz Hengsterger leköszönő CIE 
elnök, Martina Paul általános titkár, Schlesitzko leköszönő kincstárnok

Bringák

Energia 2.0 telefontöltő

A De Boer kitüntetésDr. Schanda János átveszi a kitüntetést
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kedves kollégák!

Szomorúan tájékoztatjuk Önöket, 
hogy kollégánk Miron Lajos ok-
leveles villamosmérnök 2011. au-
gusztus 7-én, életének 42. évében, 
méltósággal viselt súlyos beteg-
ség után elhunyt.

Lajos Orosházán született 1968. 
szeptember 14-én. A középiskolai 

tanulmányok, majd katonai szolgálat letöltése után a Budapes-
ti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki karán szerzett diplomát. 

Feleségével, Dr. Hegedűs Rékával boldog házasságban él-
tek, egy kislányuk született, Kata.

A diploma megszerzése után 1994-től az ELMŰ-ben dolgo-
zott a Méréstechnikai Osztályon, ahol a Landis & Gyr távleol-
vasó rendszerének volt a gazdája. 

Miron Lajos (1968-2011)

nekrológ

4 3

Az ELMŰ-ben eltöltött évek után, 1998-tól a svájci központú 
Landis+Gyr mérőműszereket képviselte mérnök üzletkötő-
ként, majd üzletág vezetőként a Landis+Gyr (Magyarország) 
Kft., a Landis & Staefa, Siemens, Ensto Elsto majd Metsys Kft. 
munkatársaként. A svájci cég magyarországi képviselete az 
évek során többször változott, Miron Lajos neve azonban 
mindvégig egyet jelentett a Landis+Gyr névvel.

Jó szakember volt, több nyelven beszélt, munkáját minden 
esetben nagy odaadással végezte. Minden kollégájával, üz-
leti partnerével szívesen dolgozott együtt. Ügyfelei tisztelték 
műszaki tudásáért, szakszerűségéért. Segítőkészsége, preci-
zitása mindannyiunk számára példamutató. Személyében a 
magyar villamos méréstechnikai szakma egyik elismert szak-
emberét vesztette el.

Másfél éve derült ki súlyos betegsége. Kezelésekre járt, 
betegsége alatt is, amíg arra képes volt, folyamatosan dolgo-
zott. Mindvégig gyógyulását és munkába való visszatérését 
tervezte. 

Miron Lajost a családján kívül, a teljes magyar villamosmér-
nök szakma gyászolja.

Illés István , ügyvezető

Fotó: CIE Central Büro



A villamosenergia-ipar szereplőinek a lehető legtovább üzemben kell 
tartaniuk régi hálózati transzformátoraikat. A szisztematikus tervezés 
és tőke-visszaforgatás elősegítése, valamint a váratlan meghibásodás-
ok megelőzése érdekében a transzformátor-állapotvizsgálati

Szerzők: Dr. Michael Krüger és Dr. Alexander Kraetge, OMICRON Electronics GmbH

Az olajban oldott gázok elemzése, a hibagáz-analízis (DGA) a hálózati transz-
formátorok állapotfelmérésekor használt fontos és bevált elemzési módszer. 
Az olajban oldott szénhidrogén-gázok alapján meghatározható a transzfor-
mátor állapota. A gáz összetétele alapján megállapíthatók bizonyos meghi-
básodások. 

A magas gázmennyiség-értékek okának felderítéséhez további vizsgála-
tokat kell végezni a transzformátoron.

Az impedancia és veszteségi tényező jelen cikkben ismertetett mérését 
egy kapcsolóüzemű teljesítményerősítőn keresztül 15 és 400 Hz közötti 
vizsgálójelek generálására képes OMICRON CPC100 + TD1 vizsgálórend-
szer segítségével végeztük. A hálózati frekvenciától eltérő frekvencián, igen 
keskenysávú digitális szűrők segítségével végzett mérés lehetővé teszi a 
zavaró jelek elnyomását. A hagyományos 50 Hz-es technológia használatá-
val a transzformátorállomáson vagy erőműben számos mérés csak korláto-
zott mértékben vagy egyáltalán nem végezhető el. Az impedanciaértékek 
széles frekvenciatartományban történő mérése (FDS – Frequency Domain 
Spectroscopy) teljesen új diagnosztikai lehetőségek előtt nyitja meg az utat.

ZÁRLATI IMPEDANCIA

Egy transzformátor Zk zárlati impedanciája egy sorba kapcsolt Lk induktivi-
tásból és Rk ellenállásból álló áramkörrel írható le. Az Lk mért értékét főként 
a primer és szekunder tekercsek közötti szórási veszteségek határozzák meg. 
Az Lk értékének a transzformátor különösen nagy áramterhelés hatására 
történő növekedése a szórási veszteségnek a tekercs alakváltozása követ-
keztében létrejövő növekedését mutatja. A mérési eljárás akkor különösen 
érzékeny, ha referencia mérési adatok is rendelkezésre állnak. A leírt vizs-
gálórendszer pontos digitális mérési technológiája akár 0,1%-os eltérések 
biztonságos észlelését teszi lehetővé. A fázisok összehasonlítása bizonyos 
esetekben nem biztosít kellően pontos eredményt. Az Rk nagyobb frekven-
ciatartományon történő mérésével további információk nyerhetők. A bemu-
tatott mérési rendszer 15 - 400 Hz frekvencia lefedését teszi lehetővé. Ez a 
– gyakran szórási veszteségek frekvenciafüggése vagy FRSL néven említett 
– mérés további szórási veszteségek, például a párhuzamos kábeleknél lévő 
zárlatok észleléséhez is használható.

KAPACITÁS ÉS VESZTESÉGI TÉNYEZŐ

A veszteségi tényező mérését korábban csak hálózati frekvencián végezték. 
A leírt vizsgálati rendszerrel már egy szélesebb frekvenciatartomány lefedé-
sére van lehetőség. A nagyfeszültségű átvezetők példáját tekintve egyértel-
mű, hogy a folyamat rendkívül érzékeny a szigetelés nedvességére. A vizsgált 
transzformátor papír szigetelését ki kellett cserélni, mivel megnövekedett 
veszteségi tényező jelentkezett, különösen magas hőmérséklet esetén. 
50 Hz-en mérve a veszteségi tényezőt a szigetelés magas víztartalma csak 
magas hőmérsékletnél látható. A helyszínen felszerelt állapotban gyakran 
nincs lehetőség az átvezetők felmelegítésére. A veszteségi tényező hőmér-
séklet függvényében mért értékei (1. ábra) azt mutatják, hogy a szigetelés 
megnövekedett nedvességtartalma a veszteségi tényező alacsony frekven-
cián történő mérésével normál környezeti hőmérséklet mellett is kimutat-
ható. A veszteségi tényező széles frekvenciatartományon történő mérésével 
még értékesebb információkhoz jutunk. A mérési csatlakozásnál jelen lévő 
érintkezési problémák meghatározása például nagy frekvencián, a vesztesé-
gi tényező jelentős növekedése alapján történt.

TEKERCSELLENÁLLÁS MÉRÉSE

Az ellenállásmérés a párhuzamos kábelcsatlakozások szakadásának, 
valamint a belső kapocscsatlakozások és fokozat átkapcsolók érintkezői 
megnövekedett átmeneti ellenállásának megállapítására használható. A 
terhelés alatti fokozat átkapcsoló tranziens kapcsolási karakterisztikájá-

nak meghatározását dinamikus ellenállásmérés teszi lehetővé. A két meg-
csapolás közötti átkapcsolás körülbelül 40 - 80 ms időn belül megy végbe.

Az áramtranziens kapcsolás alatti regisztrálása igen bonyolult vállalkozás. 
A jellemző paraméterek automatikus kiértékelése egy új mérési eljárással (3. 
ábra) történik. Ezek a paraméterek: a rövid időre működésbe hozott átkap-
csoló-ellenállások által okozott áramingadozások, valamint az áramváltozás 
maximális sebessége (meredek-
sége). A mért referenciaértékek-
kel történő, illetve a fázisok kö-
zötti összehasonlítás segítségé-
vel hatékonyan megállapítható a 
kapcsolási viselkedés.

Az elöregedett terhelésátkap-
csoló három fázisának „ingadozá-
si görbéi” a 4. ábrán láthatók. Ép 
érintkezőfelület esetén a három 
fázis görbéi szinte egybevágóak 
lennének. Ahogy a 4. ábrán lát-
ható, a megfelelő görbék vízszin-
tesen nagymértékben el vannak 
tolódva. Ez az érintkezőfelületek 

1. ábra  tan δ (f, 30 °C) új és régi átvezető esetén

3. ábra  Kapcsolási áramtranziens mérése
1 = A terhelésátkapcsoló az első átkapcsoló-ellenállásra kapcsol
2 = A két átkapcsoló párhuzamos állásban van
3 = A 2. megcsapolás végérintkezőjének elérése
4 = A CPC 100 vezérlője névleges értékre állítja vissza az áramot

2. ábra  Elöregedett terhelésátkapcsoló 
érintkezője

Hálózati transzformátorok 
diagnosztikai mérései
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kopás miatti holtjátékára utal. A 2. ábra mutatja, hogy az érintkezőfelületen 
erőteljes kopás jelei láthatók, bár az érintkező még használható állapotban 
van. Ez a mérési eljárás nagyon érzékeny az érintkezőfelületek változásaira, 
és a terhelésátkapcsoló érintkezőivel kapcsolatos problémákat megbízható-
an észlelő, korai figyelmeztető rendszerként használható.

FREKVENCIAÁTVITEL-ELEMZÉS (FRA)

A tekercs alakváltozásainak részletes elemzése akkor lehetséges, ha a tekercs 
impedanciáját még szélesebb tartományban (néhány 10 Hz-től több MHz-
ig) vizsgáljuk. Ezzel az eljárással a tekercsmag hibái is kimutathatók. Egy 
25 MVA teljesítményű kohótranszformátor károsodásának vizsgálatához az 
OMICRON FRA vizsgálóeszközt alkalmaztuk.

Észrevehető a piros FRA-görbe vízszintes eltolódása az alacsonyabb 
frekvenciatartományban (5. ábra). Ez a tekercsmag esetleges hibájára 
utalt. A tekercsben lévő menetzárlat sem volt kizárható. A transzformá-
tor-áttétel mérése 0,6 % eltérést mutatott a középső oszlopon, míg meg-
közelítőleg nyolcszoros üresjárási áram volt mérhető két külső oszlophoz 
képest.

Az OMICRON mtronix 
MPD 600 többcsatornás részki-
sülés mérési rendszer már a leg-
kisebb vizsgálófeszültség-szin-
tektől kezdve kiugróan magas 
értékeket mutatott (6. ábra).

A transzformátort felnyitot-
tuk és megállapítottuk a sérü-
lést. A tekercstartó keret több 
csavarja meg volt lazulva. A 
laza csavarok így a vasmag 
egyes részeihez érhettek. Az 
indukált örvényáramok a mag-
hoz hegesztették a csavarokat, 
amelyek ezután olvadásig hevültek (7. ábra). Az olvadt anyag részei ezután 
a nagyfeszültségű tekercsbe csöppentek, elektromos hibát okozva, ami a 
transzformátor meghibásodásához vezetett.

Összefoglalás

A korszerű villamos diagnosztikai eljárások lehetővé teszik a hálózati 
transzformátorok károsodásának korai észlelését, és segítenek elkerülni a 
váratlan teljes meghibásodást. Ezek az eljárások nélkülözhetetlenek a hibák 
lokalizálásához, ha a hibagáz-analízis rendellenes értékeket mutat.

OMICRON Electronics GmbH,  Ausztria
www.omicron.at                                                                                                              (X)

6. ábra  Részkisülés-mérés az OMICRON MPD 600 segítségével

4. ábra  Elöregedett terhelésátkapcsoló áramingadozásainak 
mérése

5. ábra  FRA-mérés

7. ábra  A kohótranszformátor sérülése
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6. Rejtvény
Miért előnyösebb a volfrámszálas izzólámpa töltésére a kripton 
gáz, mint a nitrogén?
MEGOLDÁS: B)
Az izzólámpákban kezdettől fogva csak semleges gázt használ-
tak, mert akár a szén- akár a volfrám oxidálódna a levegőben és 
gyorsan tönkremenne. A kezdetben használt nitrogént felváltot-
ta az argon, mert a nemes gázok semmilyen kémiai reakcióba 
nem lépnek az izzószállal. A 2000 fokos volfrámszál azonban 
nemes gázban is párolog, és egyrészt gyorsabban tönkremegy, 
másrészt az üvegburára kicsapódva elsötétíti a lámpát. A párol-
gást csökkenti a nagyobb atomsúlyú gáz, ezért választotta Bródy 
Imre az argonnál nagyobb atomsúlyú kriptont. Ehhez viszont 
meg kellett oldani a kripton kitermelését a levegőből.

A helyes választ beküldők:
Brenner Kálmán, [brenner1@invitel.hu] Balatonalmádi 
Kajor Zsuzsanna, Vásárosnamény, Kazinczy utca 10/A
Poór András [i.poor@chello.hu] 9700 Szombathely, Rumi út 23/a 
Varga Attila Konstantin, [vargaa@hoya.hu] 4700 Mátészalka 
Kisfaludy utca 1.

Gratulálunk a helyes választ beküldőknek! A Szerkesztőség

7. REjTVÉNY

Mi a célja a csúszógyűrűs indukciós motor forgórészébe 
beiktatott indító ellenállásnak?
A) Korlátozza a motor indítási áramfelvételét
B) Megnöveli a motor indító-nyomatékát
C) Mert rövidre zárt forgórésszel a motor nem tudna elindulni
Beküldési határidő: 2011. október 3. 
az elektrotechnika@mee.hu email címre

F E L A D V Á N Y O K 
j Á T É K O S  S Z A K M A I S M E R E T
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A sors úgy hozta, hogy személyes látogatást tehettem Szinga-
púr sziget/város/állam villamosenergia-rendszerének irányí-
tó-központjában. 2010 szeptembere óta dolgozok a PHOENIX 
CONTACT németországi központjában, ahonnan 2011 nyarán 
küldtek ki Délkelet-Ázsiába az ottani leányvállalatok, képvi-
seletek, illetve partnerek műszaki támogatására. A partnerek 
közül az egyik, amelyet a helyi kollégákkal meglátogattam, a 
szingapúri villamosenergia-rendszerirányító vállalat volt.

Ennek kapcsán csendben elgondolkodtam a következőkön: 
mi a valószínűsége annak, hogy egy magyar erősáramú villa-
mosmérnök, aki mellesleg mind az – korábban várbéli – OVT, 
mind a – vérmezei – BVTSz, rendszerirányító központokban is 
megfordult hallgatóként – amiért külön hálás vagyok a Műegye-
tem Villamosenergetikai Menedzsment mellékszakirányán dr. Tóth 
Judit tanárnőnek, aki páratlan lelkiismeretességgel mutatta be szá-
munkra, hallgatók számára a magyar villamosenergia-ipar jelentős 
pilléreit – eljusson Délkelet-Ázsia egyik legfejlettebb, ha nem a 
legfejlettebb államába, és bebocsátást nyerjen annak villamos-
energia-irányító központjába? Igen csekély. Ez a számomra is 
igen ritkaságnak számító lehetőség, valamint a szakma szeretete 
ihletett arra, hogy egy rövid beszámoló segítségével mutassam 
be az Elektrotechnika olvasói számára, hogyan is működik egy 
Budapestnél (525 km2) kissé nagyobb méretű (710 km2) és kb. 5 
millió lakosú városállam villamosenergia-rendszere.

Az energiaellátó vállalatot (mely nem csak a villamosenergia-, 
hanem a földgáz-elosztást is végzi) SP PowerGrid-nek hívják, és 
a világ egyik legmegbízhatóbb energiahálózatát üzemelteti. A 
megbízhatóságot a Szingapúr Energiapiaci Hatóság által kiadott 
„Átviteli Törvény” (Transmission Code) szabályozza, ennek meg-
felelően definiálják a különböző villamos paraméterek tűréseit a 
hálózati átvitelben.

A villamos paraméterek (harmonikusok, feszültségingadozás, 
feszültségletörés) közül a feszültségletörés időtartamára vonatko-
zó paraméter (SARFI – System Average RMS (Variation) Frequency 
Index) segítségével jellemezhető legjobban a villamosenergia-
rendszer minősége. Ezt az indexet a 22 kV-os ellátó hálózaton mé-
rik, és a következő jelentéssel bír:

A SARFI X, Y index annyit jelent, hogy a fogyasztó egy év alatt át-
lagosan Y darab olyan feszültségletörést észlel, mely során a valós 
hálózati feszültség a névleges feszültség X százaléka alá esik. Egy 
letörés hossza 10 ms és 1 perc közé eshet.

A mellékelt ábrán a szingapúri villamosenergia-rendszer 

17 régiója látható, egymástól színekkel megkülönböztetve, és az 
egyes régiókra jellemző SARFI 70, 80, 90 értékekkel jelölve (2010-
es adatok). Jól látható, hogy több olyan régió is van, ahol a SARFI 
70 és 80 indexeknél 0 érték található, tehát ezekben a régiókban 
nem történt 2010-ben olyan esemény, amelynek következtében 
a feszültség a névleges érték 80, vagy 70%-a alá süllyedt volna.

Ebből is látható, hogy Szingapúr esetében egy igen nagy 
megbízhatóságú hálózatról beszélünk, kevés és rövid kieséssel. 
A távlati tervekben azonban – természetesen – a hálózat minő-
ségének javítása szerepel. Jelenleg nagyfeszültségen 230 kV-os 
hálózatot üzemeltetnek, melyet a jövőben egy 400 kV-os átviteli 
hálózat kiépítésével szeretnének két részre (északi és déli ellátó 
blokkra) bontani, hogy a feszültségletörések gyakoriságát és 
mértékét csökkentsék.

Forrás: SP PowerGrid Ltd. (www.sppowergrid.com.sg)
Wikipedia (www.wikipedia.org)

Vasvári-Nagy Sándor
okl. erősáramú villamosmérnök

A VER Szingapúrban 
Villamosenergia-ellátás egy 

csúcstechnológiájú városállamban  
Élménybeszámoló személyes tapasztalatok alapján

A képen jobbról balra: Siang Leng Tan (Phoenix Szingapúr, Thor 
Wen Lei SCADA mérnök – SP PowerGrid, Gan Hwee Ghee SCADA 
mérnök igazgató – SP PowerGrid, Horst Fitzner, Phoenix Németor-
szág, és jómagam, Vasvári-Nagy Sándor

A napokban hivatalossá vált, hogy az okos mérés területén 
jelentős hazai innovációs potenciállal rendelkező Prolan irá-
nyítástechnikai Zrt. és az iPsOl Rendszerház Kft. stratégiai 
szövetségre lépett egymással. A szoros együttműködés célja 
a két cég eredményeinek összehangolása a forradalmi lépékű 
növekedés és fejlődés előtt álló okos mérési piacon, amely-
nek eredményeként egységes fejlett megoldást kínálnak a 
meglévő és jövőbeli ügyfeleik számára.

A két cég egyesülésével meghatározó szereplővé válhatunk 
a Smart Metering piacon – mondja Sörös Ferenc a Prolan Zrt. 
vezérigazgatója. Eszközeink, megoldásaink és fejlesztési filozó-
fiánk, stratégiánk jól kiegészítik egymást, így széles portfólióval 
tudjuk megcélozni a hazai mellett a nemzetközi piacokat is.

A Prolan csapatához csatlakozásunk új ajtókat nyit az 
IPSOL törekvései előtt –folytatja Haddad Richárd az IPSOL 
Rendszerház Kft. ügyvezetője. A két cég összekovácsolásából 
megsokszorozhatjuk erőinket és magyar hátterű megoldás 
szállítóként vehetjük fel a „versenyt” multinacionális verseny-
társainkkal.

Célunk emellett a széleskörű kapcsolatok kiépítésének 
folytatása más piaci szereplőkkel – teszi hozzá Sörös Ferenc 
– sikerünk záloga a jó partnerségben rejlik.

A jövőben a két cég konferenciákon és kiállításokon már 
együtt jelenik meg, a műszaki fejlesztések mellett a kereskedelmi 
és marketing tevékenységét is összehangolják.
További információ: www.prolan.hu / www.ipsol.hu

Szerkesztőség

Stratégiai egyesülés 
a Smart Metering piacán
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OLDJUK MEG EGYÜTT!

Megawatt
Mérnökiroda

1184 Budapest, Lakatos út 61-63.
Telefon: +36 1 297 0347

Fax: +36 1 295 3507 

www.birdprotection.info

KÖF 
madárvédelmi 
megoldások
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