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BEVEZETÉS 

A kisülések okozta veszélyekkel azok kialakulásával, károsító hatásával és az általuk okozott kár 
kockázatának becslésével sokféle formában foglalkoznak a szakemberek. Maguk a kisülések is 
többfélék. Két fı csoportjuk: az adott töltésmennyiség közömbösítésekor kialakuló elektrosztatikus 
kisülés, illetve a folyamatos töltésutánpótlással rendelkezı villamos kisülés.  
 
Az elektrosztatikus kisülések között a szakma külön kezeli a villámot és ennek megfelelıen a 
villámcsapás okozta kockázatot is. (Beleértve a közvetlen villámcsapás, valamint a másodlagos 
hatások – túlfeszültség – hatásait.) 
 
Kockázatértékeléssel, kockázatkezeléssel nagyon sok tudományterület foglalkozik. (Még az elızı 
bekezdésben említett esetekben is több különbözı szabvány rendelkezik a kockázat 
meghatározásáról és kezelésérıl.) Sajnos ennek „mellékhatásaként” több esetben a kockázat 
fogalmát is eltérı módon definiálják.  
 
A legelterjedtebb megfogalmazás szerint kockázat alatt egy nem kívánt esemény súlyozott 
bekövetkezési gyakoriságát értjük, ahol a súlyzó faktor a következmények káros hatásainak 
mértékére utal. E mérték kifejezése többféle lehet, leggyakrabban az aktuális kárérték és egy 
viszonyítási alap hányadosa.  
 
A viszonyítási alap általában valamilyen pénzösszeg (pl. egy adott épület / építmény teljes értéke, 
beleértve a benne található technológia értékét is). Bizonyos esetekben ilyen súlyozást nem 
végeznek, hanem egy adott esemény (pl. emberi élet elvesztése) bekövetkezési gyakoriságát egy 
elıre meghatározott referenciaértékkel közvetlenül hasonlítják össze. (Bár utóbbi eset felfogható 
úgy, hogy a súlyzó faktor 1.) 
 
Különbözı megközelítési módokkal akár egy szabványon belül is találkozhatunk. Az 
MSZ EN 62305 szabvány például adott épület, építmény esetén az azt érı villámcsapás 
bekövetkezési gyakoriságát súlyozza az épületben, építményben / a hozzá kapcsolódó 
szolgáltatásban kialakuló kár értékével és az ez alapján számított átlagos éves veszteséget tekinti 
kockázatnak. Ugyanakkor az emberi élet, valamint a kulturális örökség elvesztésének, ill. a 
közszolgáltatás kiesésének kockázatát az elızı bekezdés végén megfogalmazott módon vizsgálja. 
 
Magához a kockázathoz kapcsolódóan több szabványt is kidolgoztak, sajnos ezek egy része 
leginkább csak a veszélyforrások azonosítására, felsorolására szorítkozik. Figyelembe véve az 
alábbiakban ismertetett célokat, kiindulásként elsı sorban az ISO 31000:2009 szabvány 
gondolatmenetét vettem alapul (nagyon hasonló az ISO 27001 szabványban fellelhetı 
gondolatmenethez), mert itt (azon túl, hogy a legtöbb kockázat-definíciónak megfelelı 
megfogalmazással találkozunk) nem csak a kockázat értékelésére, hanem annak kezelésére, 
menedzselésére is találhatunk módszereket. 
 
Ha általános megfogalmazást szeretnénk adni, akkor a kockázat menedzselése magában foglalja a 
kockázat 

• elemzését 
• kezelését (intézkedések a kockázat csökkentése érdekében) 
• kommunikációját és az érintettekkel való konzultációt 
• ismétlıdı felülvizsgálatát, módosulását elıidézı változások figyelését. 

  



A kockázatelemzés tartalmazza 
• a kockázat becslését 

o a veszélyek azonosítását 
o a kockázat mértékének becslését 

� a nem kívánt esemény (káresemény) bekövetkezési gyakoriságának 
� és az okozott kár nagyságának meghatározását 

• a kockázat értékelését 
o a becsült kockázat összevetését 

� szabványos kritériumokkal, elıírásokkal 
� a kockázatviselı elvárásaival. 

A kockázatkezelés szempontjából ISO 31000:2009 az alábbi sorrendet javasolja 
• a kockázattal járó tevékenység felfüggesztése 
• adott cél elérése érdekében a kockázat tudatos vállalása, akár növelése 

o ez a megoldás legtöbbször feltételezi, hogy a cél elérését követıen a veszély 
megszőnik, tehát rövid ideig kell a kockázatot viselni 

• a kockázat forrásának (veszélyforrásnak) megszüntetése 
• az elıfordulási gyakoriság csökkentése 
• a következmények súlyosságának csökkentése 
• a kockázat megosztása (szerzıdések, finanszírozás, biztosítás) 
• a fennálló kockázat figyelembe vétele a döntéshozatal során. 

Fontos megjegyezni, hogy a kockázatkezelés legtöbbször valamilyen befektetést igényel a 
kockázatviselı részérıl. Ezért meg kell vizsgálni, hogy az elfogadható kockázat mértékének 
meghatározása helyes-e, ill. melyek azok a lehetıségek, amelyek a legkisebb költségráfordítással 
csökkentik a kockázatot. 
 
A kommunikációval érdemben nem kívánok foglalkozni, mindössze annyit szeretnék megjegyezni, 
hogy a kockázat tudatosítása talán a leglényegesebb szempont. (Pontosabban fogalmazva a 
kockázat tényleges mértékének helyes tudata az, amit a szereplık – kockázatviselı, 
folyamatirányító, dolgozó, stb. – számára nyilvánvalóvá kell tenni.) 
 
A kockázat mértéke az idı függvényében változhat (akár a peremfeltételek változása miatt, akár 
különbözı intézkedések meghozatalának köszönhetıen, vagy egyéb okokból). Ez indokolttá teszi, 
hogy idırıl-idıre felülvizsgáljuk az adott rendszerre vonatkozó kockázatot. Legtöbbször ez idırıl-
idıre megismételt auditokban merül ki, ahol ellenırzik, hogy a különbözı szabványokban rögzített 
mérendı mennyiségek az elıírt értéktartományon belüliek-e vagy sem. Ennél bonyolultabb, 
nagyobb ráfordítást is igényelı folyamat a teljes kockázatértékelés újbóli elvégzése, amire értelem 
szerően minél kevesebbszer szeretne a kockázat viselıje sort keríteni. 
 
Látszik, hogy a téma szerteágazó, egyaránt van gazdasági, kommunikációs, mőszaki oldala, sokszor 
egymással szembe mutató szempontokkal. Ennek a nagy területnek három kisebb szeletével 
foglalkozom, a Célkitőzések fejezetben részletezett módon. 
  



CÉLKITŐZÉSEK 

A bevezetıben leírtaknak megfelelıen három területen szeretnék hozzájárulni a 
kockázatmenedzsment, azon belül a kockázatértékelés megbízhatóságának növeléséhez. Az elsı az 
ipari folyamatokban, berendezésekben kialakuló elektrosztatikus feltöltıdés okozta kisülések (ESD) 
miatti kockázat kvantitatív vizsgálata, a másik a villámvédelmi kockázatszámítás fejlesztése, 
különös tekintettel a számítás kiinduló adatát képezı villámcsapási gyakoriság meghatározása, a 
harmadik transzformátorok belsejében kialakuló belsı kisülések (részletörések) miatti 
kockázatkezelést megalapozó diagnosztikai kiértékelı eljárások javítása. 
 
Az elsı területen a kockázatértékelés több lépéséhez is kapcsolódom. Az egyik a veszélyek 
azonosítása, ami itt olyan mérési, illetve számítási eljárások kifejlesztését jelenti, amelyek az 
elektrosztatikus eredető veszélyek vonatkozásában túlmutatnak azok „check-list” típusú 
számbavételén, részletesen tartalmazzák a vészhelyzethez vezetı események logikai láncolatát, 
valamint azt, hogy egyes fizikai paraméterek (együttesen) milyen értéktartományokban okoznak 
veszélyhelyzetet. 
 
A veszélyek azonosításával a részletörésekkel kapcsolatban is foglalkozom, azon kiértékelési 
módszerek fejlesztéséhez kötıdıen, amelyek a kisülések jelenlétét tudják kimutatni 
transzformátorok belsejében. 
 
A kockázatelemzés lépésein továbbhaladva, a kockázat mértékének becslésénél az okozott kár 
nagyságának meghatározása elképzelhetetlen a kockázatot viselı közremőködése nélkül. Egyes 
szabványok igyekeznek ezt a feladatot egyszerősíteni (a korábbi, MSZ 274-es villámvédelmi 
szabványban szerintem ez elég jól sikerült is), de egy részletes kockázatbecslés során nem kerülhetı 
meg egy mélyebb együttmőködés a kockázat elemzését végzı és a kockázatot viselı fél között. 
  
A tapasztalat sajnos azt mutatja, hogy sok esetben reménytelen vállalkozás pl. az  
MSZ EN 62305-2:2012 szerinti részletes kockázatelemzéshez minden releváns adatot beszerezni, 
ezért bizonyos ésszerősítésekre mindenképp szükség van. Hivatkozni fogok ezzel kapcsolatos 
publikációkra, de a fı célkitőzés inkább a nem kívánt esemény bekövetkezési gyakoriságának 
pontosabb becslése. 
 
A bekövetkezési gyakoriság pontosabb becslését a bevezetıben említett három terület (ESD, villám, 
részletörés) közül kettıben tőzöm ki célul. Az elsı villámcsapás bekövetkezési gyakoriságának 
pontosabb becslése, a másik, kritikus – adott közegben gyújtóképes – kisülés elıfordulási 
gyakoriságának becslése. 
 
A kockázatelemzést követıen most térjünk rá a kockázatkezelésre! A bevezetıben már említett 
kockázatkezelési lépések közül elıször a tevékenység felfüggesztése jön szóba. Ehhez azonban 
olyan rendszer szükséges, amely „felismeri” a veszély létrejöttét, és képes figyelmeztetést adni a 
veszélyt okozó tevékenységet felfüggesztésére. Itt a célkitőzés olyan rendszer kialakítása (illetve 
meglévı rendszerek megbízhatóságának növelése), amely erre képes.  
 
Ezt a célkitőzést elsı sorban az ESD-vel kapcsolatban fogalmazom meg, de utalni fogok a 
Budapesti Villámvédelmi Iskola által bevezetett preventív villámvédelemre is, amely a 
villámcsapásból eredı veszély felismeréséhez és a megfelelı intézkedés (amely lehet akár a 
veszélyeztetett tevékenység felfüggesztése) kellı idıben történı megtételéhez nyújt segítséget. 
(Sajnos a 10 publikációt tartalmazó elıírás erıs korlátozást jelent, így ezzel kapcsolatosan külön 
tézist nem áll módomban megfogalmazni. Ugyanakkor fontosnak tartom, hogy ez a terület legalább 
említés szintjén szerepeljen a tézisfüzetben. 
 



Ha a kockázatelemzés arra az eredményre vezet, hogy a kockázat tudatosan nem vállalható, 
elsıdleges cél a veszélyforrás megszüntetése. A nemzetközi szakirodalomban a legtöbb cikk éppen 
azzal foglalkozik, hogyan küszöbölhetı ki az elektrosztatikus feltöltıdés (mint az „Electric 
Overstress”, EOS forrása), illetve az elektrosztatikus kisülés (ESD), hogy utóbbi ne legyen tőz vagy 
robbanás gyújtóforrása.  
 
Sajnos azonban nagyon sok esetben nem oldható meg a teljes kiküszöbölés, vagy csak olyan 
mértékő anyagi ráfordítással, ami a kockázat viselıje számára elfogadhatatlan. Emiatt a legtöbb 
esetben az elıfordulási gyakoriság csökkentése a fennmaradó reális lehetıség. Ezzel kapcsolatban a 
célkitőzés: olyan módszerek létrehozása, amelyekkel a nem kívánt esemény elıfordulása jól 
meghatározott – kvantitatívan követhetı – módon csökkenthetı. A kockázatkezelés további három 
módozatával a habilitációs tézisfüzetben nem foglalkozom. 
 
Összefoglalva tehát a célkitőzések: 

• veszélyek azonosítását elısegítı módszerek fejlesztése 
o ESD kialakulásának elemzése  

� ESD-hez vezetı események és logikai kapcsolatuk 
� Mérési módszerek kifejlesztése a veszély kialakulásának 

megállapítására 
� Veszélyt érzékelı rendszer kialakítása 

o Transzformátorban kialakuló részletörés kimutatását elısegítı diagnosztikai 
módszer fejlesztése  
 

• nem kívánt események bekövetkezési gyakoriságának pontosabb becslése  
o ESD miatti tőz, robbanás bekövetkezési gyakoriságának becslése 
o Kárt okozó villámcsapás bekövetkezési gyakoriságának becslése 

 
• tevékenység felfüggesztését lehetıvé tevı rendszer/eljárás fejlesztése 

o ESD elkerülésére 
o Kárt okozó villámcsapás elkerülésére 

 
• nem kívánt események elıfordulási gyakoriságát csökkentı lehetıségek vizsgálata 

 
  



ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

Az alkalmazott módszereket a célkitőzések tükrében mutatom be. Itt jegyzem meg, hogy a 
célkitőzések megfogalmazásánál olyan feladatokat jelöltem meg, amelyek elég általánosak és a 
kutató munka további folytatásának lehetıségét is magukban foglalják. Az új eredmények 
bemutatásakor pontosítani fogom, hogy a célkitőzések konkrétan hogyan, milyen formában 
teljesültek. 

A VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSÁT ELİSEGÍTİ MÓDSZEREK 

ESD-HEZ VEZETİ ESEMÉNYEK ÉS LOGIKAI KAPCSOLATUK 

A lehetséges veszélyforrások azonosítását sok esetben (pl. ATEX direktíva [ATEX] alapján végzett 
vizsgálat vagy HAZOP [Macdonald, 2004] analízis) úgy oldják meg, hogy egy szabványban 
meghatározott ellenırzı listán végighaladva eldöntik, hogy adott veszélyforrás a vizsgált 
folyamatban jelen van-e vagy sem. Amennyiben jelen van, igyekeznek kiiktatni.  
 
Tágabb elemzés során a veszély (mint fizikai, ill. kémiai jellemzık olyan kombinációja, amely 
sérülést /halált/, anyagi kárt vagy környezeti károsodást okozhat) kialakulásához vezetı utat is 
„feltérképezik”. Tipikus módszer a hibafa alkalmazása, a korábbi tanszéki kutatásokhoz [Kiss et al., 
1997] illeszkedve én is ezt a módszert választottam. 
 
Az elektrosztatikus feltöltıdés, ill. kisülés több problémát is okozhat, egy termék gyártása során 
jelentkezı minıségromlástól tőz vagy robbanás bekövetkezéséig. Az általam elvégzett elemzések 
fıként ez utóbbira vonatkoznak. Ezekben az esetekben az ESD kialakulása mellett gyúlékony légtér 
(éghetı anyag – levegı keverék) jelenléte is szükséges, ráadásul a megfelelı szikraenergia – 
koncentráció kombinációban. Annak meghatározása, hogy adott közegben mekkora energiájú 
kisülés okozhat robbanást a legtöbbször célzott mérések elvégzésével lehetséges. 
 
 

MÉRÉSI MÓDSZEREK KIFEJLESZTÉSE A VESZÉLY KIALAKULÁSÁNAK 
MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 

A veszélyt okozó kritikus paraméterkombináció meghatározásához többféle mérési módszert 
fejlesztettek ki. A késıbbiekben ilyen mérési módszerekkel foglalkozom. Az iparban elterjedt 
vizsgálatok esetén sajnos sokszor elhanyagolnak olyan szempontokat, amelyek lényegesek a helyes 
értékelés szempontjából, ezért ezek fejlesztésre szorulnak. 
 
A mérések egy része laboratóriumi vizsgálat, megfelelıen kialakított mérési elrendezéssel.  Ilyen 
például az ú.n. Hartmann-csöves eljárás [Janes et al., 2013], amikor egy közel 1 liter térfogatú 
csıben adott pormennyiséget meghatározott levegımennyiséggel felkevernek majd adott energiájú 
szikrát hoznak létre és vizsgálják, hogy bekövetkezik-e robbanás. 
 
A mérések másik részét a hibafa kiinduló eseményeihez tartozó fizikai mennyiségek on-line mérései 
képezik. A veszély kialakulását az eredmények gyors kiértékelésén alapuló rendszer jelzi. Ez a 
jelzés felhasználható arra, hogy a veszélyessé vált folyamatba beavatkozzanak, vagy azt szükség 
esetén leállítsák. 
 
  



TRANSZFORMÁTORBAN KIALAKULÓ RÉSZLETÖRÉS KIMUTATÁSÁT 
ELİSEGÍTİ DIAGNOSZTIKAI MÓDSZER FEJLESZTÉSE 

Veszélyt okoz a transzformátorok belsejében kialakuló kisülés is, ezért létrejöttének minél korábbi, 
megbízható kimutatása nagyon lényeges. A kisülés legtöbbször valamelyik szigetelés (tipikusan 
menetszigetelés) sérülése miatt jelentkezı részletörés. 
 
A részletörések kimutatására több diagnosztikai módszert is kifejlesztettek. Ezek között vannak a 
kisülések okozta áramimpulzusokat érzékelı és azokat értékelı eljárások, akusztikus mérésen 
alapuló módszerek és egyéb érzékelési módszerek is. Ezen a területen egy 
transzformátordiagnosztikai eljárás, a hibagáz-analízis (dissolved gas analysis, DGA) 
továbbfejlesztésében vettem részt, amely szintén képes részletörés jelenlétének kimutatására.  
 
A szakirodalomban felvetés szintjén már létezı fuzzy logika alapú megközelítést fejlesztettem 
tovább konkrét alkalmazásra alkalmas formában. (Az eljárás egy nagyobb rendszer része lett, errıl 
bıvebben írok a késıbbiekben.) 
 

NEM KÍVÁNT ESEMÉNYEK BEKÖVETKEZÉSI GYAKORISÁGÁNAK 
PONTOSABB BECSLÉSÉRE VONATKOZÓ MÓDSZEREK  

(VILLÁMCSAPÁS, ESD) 

Két külön részre bontom a címben említett becslési módszereket. Az elsı az elektrosztatikus 
feltöltıdés / kisülés miatti tőz- ill. robbanásveszély vizsgálata, a másik a villámcsapás okozta 
káresemények bekövetkezésének vizsgálata.  
 
Az elsı esetben a hibafa-analízis módosított változatát, a fuzzy logika alapú hibafa analízist 
választottam (FFTA). Korábbi vizsgálatok során kedvezı tapasztalatokat szereztünk ennek a 
módszernek az alkalmazásával kapcsolatban. Bizonyos számításoknál felmerült más lágyszámítási 
módszerek alkalmazása is, erre külön ki fogok térni a továbbiakban. 
 
Különösen izgalmas kérdés a nagyon ritka események kezelése. Ez olyan esetekben érdekes, amikor 
a ritka esemény bekövetkezéséhez nagyon nagy kárérték tartozik (pl. környezeti katasztrófa), mert 
ebben az esetben hiába kicsi a bekövetkezési valószínőség, azt a kárértékkel szorozva olyan 
kockázatot kapunk, amely meghaladhatja a tolerálható kockázat értékét. A nehézséget többek között 
a statisztikai adatok hiánya jelenti.  
 
(A szakirodalomban „black swan” effektusként említik a nagyon ritka események problémáját 
[Black swan], utalva arra, hogy azok olyan ritkán fordulnak elı, mint a fekete hattyúk a fehérek 
között. Tudom, a következı megjegyzés stílusában nem ide illı, de tartalmát tekintve igen: egy 
nemzetközi konferencia ausztrál résztvevıje felvetette, hogy érdemes lenne más kifejezést találni, 
mert náluk a hattyúk zöme fekete. Gondoltam érdeklıdöm tıle a hollóik színe felıl, de végül 
letettem róla…)  
 
A másik terület, ahol a bekövetkezési valószínőség meghatározásával foglalkozom, az adott 
objektumot érı villámcsapás gyakorisága. Ez nagyon fontos paraméter az MSZ EN 62305-2-ben 
leírt kockázatszámításnál. A szabványban leírt, jelentıs elhanyagolásokat tartalmazó módszer 
helyett az összetett elrendezésekre is jól alkalmazható PMAS módszert fejlesztettem tovább. 
(Probability Modulated Attractive Space, Dr. Horváth Tibor Professzor Úr által kifejlesztett, 
nemzetközileg elismert eljárás, [Horvath, 1985] ) 
 



Korábban a PMCV kifejezést is használta Professzor Úr [Horvath, 2006] , de a „Collection Volume” 
kifejezést idıközben egy másik, a PMAS-sel hasonló alapokon nyugvó, de nagyon más irányban 
továbbfejlesztett, /általunk is/ erısen vitatott eredményre vezetı módszerrel kezdték azonosítani 
[D’Alessandro, 2001; Mousa, 2010]. Annak érdekében, hogy a két módszer elkülöníthetı legyen a 
PMAS rövidítést használjuk). A módszert és továbbfejlesztését részletesen fogom ismertetni.  
 
Meg kell jegyeznem, hogy az elnevezést illetıen új szempontok is felmerültek. Mary Anne Cooper 
doktornı a Nemzetközi Villámvédelmi Konferenciákon több alkalommal beszámolt róla, hogy 
különösen Afrikában olyan hiedelmek élnek még most, a harmadik évezredben is, amelyek szerint 
egyes emberek irányítani tudják a villámot, „oda tudják vonzani” az általuk nem kedvelt emberek 
lakóhelyéhez. Oktatással, ismeretterjesztéssel próbálják segíteni a hiedelmek leküzdését és 
programot indítottak, hogy a szegény települések iskolái is megfelelı villámvédelemmel legyenek 
ellátva, megelızendı a (sajnos évrıl-évre bekövetkezı) halálos kimenetelő baleseteket, amelyek a 
tanulók elvesztésének tragédiáján túl éppen a fenti hiedelmek miatt keltenek társadalmi feszültséget. 
Ennek érdekében kerülik azt a kifejezést, hogy a villámot valami vonzza. 
 
Újabban Kern Professzor nyomán [Kern et al., 2016] elterjedıben van a Dinamikus Elektro-
geometriai Módszer (DGEM) elnevezés, de ez csak jóval korlátozottabban, kis épületmagasságos 
esetén ad korrekt eredményt, nem veszi figyelembe a villámcsapásnak kitett objektumok 
magasságát, így a PMAS ez sem jöhet szóba (nem is beszélve arról, hogy a PMAS sokkal régebbi). 
A fentiek figyelembevételével (és tisztelegve Horváth Professzor Úr emléke elıtt) szorgalmazom a 
„„„„Horváth módszer”””” kifejezés használatát. 
 
Dr. Horváth Tibor a villámvédelmi kockázat becslésnek további lépéseire is kidolgozott a 
szabványosnál lényegesen egyszerőbb, átláthatóbb eljárást, amelyet a nemzetközi villámvédelmi 
konferenciákon publikált [Horváth, 2006/2]. Ennek gondolatmenete kiterjeszthetı az ESD kockázat 
vizsgálatára is [Berta,2005]. 
 

TEVÉKENYSÉG FELFÜGGESZTÉSÉT LEHETİVÉ TEVİ 
MÓDSZEREK/ELJÁRÁSOK 

A veszély, illetve a veszélynek való kitettség idıbeli változásának figyelembe vételére két korábban 
alkalmazott módszert szeretnék megemlíteni. Az egyik a fuzzy logika alapú automatizált 
diagnosztika [Balog, 1997], a másik a preventív villámvédelem [Gulyás et al. 2006]. 
 
Elıbbit azoknál az ipari folyamatoknál alkalmazzuk, ahol az elektrosztatikus feltöltıdés okozta 
veszély csökkentése érdekében bizonyos paramétereket (villamos térerısség, hımérséklet, relatív 
páratartalom, stb.) folyamatosan mérünk, a mért értékeket összevetjük olyan „tünetekkel” (érték-
kombinációk), amelyek kritikus hibák létére utalnak, és ha ezekkel egyezést talál a rendszer, 
figyelmeztetést ad a folyamat leállítására. (Teljes automatizáltság esetén a védelmi rendszer a 
folyamatot leállítja.) 
 
A preventív villámvédelem esetén villámfigyelı rendszerek és helyi érzékelık (villamos 
térerısségmérık vagy impulzusdetektorok) adatait használjuk fel a veszély érzékelésére [Gulyás et 
al. 2012]. Adott tevékenységek (munkafolyamatok) felfüggesztéséhez szükséges idı ismeretében a 
fenti adatokkal riasztást tudunk adni arra vonatkozóan, hogy mikor kell a munkát felfüggeszteni. A 
két módszer közül ez utóbbira fogok az új eredmények között részletesebben kitérni. 
 
 



NEM KÍVÁNT ESEMÉNYEK ELİFORDULÁSI GYAKORISÁGÁNAK 
CSÖKKENTÉSÉT ELİSEGÍTİ MÓDSZEREK 

A nem kívánt események elıfordulási gyakoriságát sokféle módon csökkenthetjük, azonban 
mindegyik módhoz tartozik valamekkora költségráfordítás. Nyilván olyan megoldást szeretnénk 
alkalmazni, amely a kockázatot az elfogadható érték alá a lehetı legkisebb ráfordítás mellett 
csökkenti. 
 
Egy ilyen megoldás kiválasztását lehet úgy végezni, hogy a kockázatbecslési eljárásokat elıre 
megadott megoldási változatokra alkalmazzuk. A változatokat aszerint rangsoroljuk, hogy mekkora 
költségráfordítással milyen mértékő kockázatcsökkenés érhetı el. A leírt eljárás elısegíthetı azzal, 
hogy megállapítjuk, mely paraméterekre érzékeny egy adott folyamat és mely paraméterekre nem. 
Ennek megfelelıen az érzékeny paramétereket igyekszünk módosítani.  
 
  



ÚJ EREDMÉNYEK 

1. TÉZIS 

Komplex rendszert dolgoztam ki elektrosztatikus feltöltıdésbıl és kisülésbıl eredı veszélyek 
kvantitatív értékelésére. 
[t10, t08, t02] 
 
Az elektrosztatikus feltöltıdés okozta problémák közül a legtöbb elvileg visszavezethetı egy 
rendkívül egyszerő áramköri modellre: egy áramgenerátor, egy kondenzátor egy ellenállás és egy 
szikraköz párhuzamos kapcsolására. Az áramgenerátor jellemzi a töltésszétválással kapcsolatos 
folyamatokat, az ellenállás a töltések levezetését, a kondenzátor az elrendezés kapacitását, a 
szikraköz átütési feszültsége pedig azt a kritikus potenciálkülönbséget, amely a szikrakisülés 
keletkezéséhez szükséges. 
 
A fenti modell alapján a töltésszétválasztás miatti töltıáram addig tölti a kapacitást, amíg a 
kondenzátor feszültségének és a levezetési ellenállásnak a hányadosa egyenlı nem lesz a 
töltıárammal. Azonban, ha ez az érték nagyobb, mint a szikraköz átütési feszültsége, utóbbi 
elérésekor kialakul a kisülés. 
 
A feladat értelemszerően az, hogy ezt a helyzetet elkerüljük. Ez elsı sorban a levezetési ellenállás 
kellıen kis értéken tartásával oldható meg, de szóba jöhet a töltésszétválás intenzitásának 
csökkentése is, pl. ha az érintkezı felületeket azonos anyagból készítik. A kapacitás, ill. a szikraköz 
növelése csak akkor járható út, ha ismert a folyamat ideje, különben rontunk a helyzeten: 
megnöveljük a kisülés energiáját, vagyis a „gyújtóhatást”. 
 
A kockázatkezelés elsı lépéseként nyilván azt szeretnénk megbecsülni, hogy annak ellenére, hogy a 
„szikramentes” állapotot igyekszünk biztosítani, a helyettesítı paraméterek értékét kedvezıtlen 
irányba változtató események hatására mekkora várható gyakorisággal jöhet létre mégis kritikus 
energiájú szikrakisülés. Ehhez képesnek kell lennünk a helyettesítı elemek - adott elrendezésre 
érvényes - értékeinek meghatározására és annak becslésére, hogy ezeket a paramétereket egy ipari 
folyamat során bekövetkezı események hogyan befolyásolják.  
 
Az iparban ennek a feladatnak a megoldására elıszeretettel alkalmazzák a hibafa analízist, ahol a 
hibafa csúcsán a tőz vagy robbanás áll, és az ahhoz vezetı események logikai kapcsolata mentén 
jutunk el a tovább már nem bontható alapeseményekig [Macdonald, 2004]. Ezek minden esetben az 
adott folyamatra jellemzı események, de mégis általánosíthatók olyan szempontból, hogy 
valamilyen irányban befolyásolják a helyettesítı áramkör paramétereinek értékét. 
 
Sajnos azonban, bár a helyettesítı kép valóban egyszerő, a paraméterek meghatározása egyáltalán 
nem az, mert azok értéke több tényezıtıl is függ. Az áramgenerátor esetén például ilyen a 
különbözı anyagok érintkezése és elválása miatti töltésszétválasztási folyamat sebessége. A 
levezetési ellenállás értékét is több paraméter befolyásolhatja. Tipikusan ilyen a hımérséklet és a 
relatív páratartalom. De azt is meg kel jegyezni, hogy az esetleges éles, hegyes felületeken 
kialakuló koronakisülés töltéscsökkentı hatása szintén ezzel a taggal vehetı figyelembe, ami 
viszont egy újabb befolyásoló paramétert jelent.  
 
A szikraköz nagysága szintén változhat, ha olyan folyamatról van szó, ahol a lehetséges kisülési 
helyek nem kötöttek, mint például a munkát végzı személy karjának vagy munkaeszközeinek 
helyzete a földelt berendezésekhez viszonyítva. Ráadásul bizonyos esetekben a koncentrált 
paraméterő modell helyett elosztott paraméterő modell használata szükséges, mint például hengeren 
lefutó fólia esetén. [Horváth et al., 1980] 



 
A továbbiakban vizsgáljuk meg az események és a helyettesítı kép kapcsolatát! 
 
A hibafa-elemzés alapvetı lépése az elkerülendı (nem kívánt) esemény meghatározása. A 
fentieknek megfelelıen most azokkal az esetekkel foglalkozom, amikor az elektrosztatikus kisülés 
okozhat tüzet, vagy robbanást. A két eseményt elkülönítve kell kezelni, mert kialakulási feltételeik 
és következményük is mások, ezért most a hibafa kialakításának lépéseit az utóbbira mutatom be. 
 
A hibafa csúcseseménye tehát a robbanás lesz, amely bekövetkezéséhez egyrészt megfelelı 
koncentrációjú éghetı anyag – levegı keverékre van szükség, másrészt kellıen nagy energiájú 
kisülésnek kell létrejönnie. A „kellıen nagy” itt azt jelenti, hogy az adott koncentrációhoz tartozó 
gyújtási energiánál nagyobb energiájú a kisülés. Fontos továbbá, hogy a kisülési energia térben és 
idıben kellıen koncentrálódjon. Az, hogy ez teljesül-e, függ a kisülés típusától, pl. ugyanakkora 
összenergia esetén egy szikrakisülés gyújtóképes lehet, míg egy koronakisülés nem.  
 
A koncentráció függvényében változó gyulladási energia egy olyan függvénnyel írható le [Glor, 
2003], amelyet legtöbbször méréssel határoznak meg. A mérés ún. Hartmann-csı segítségével 
történik, amelyben adott koncentrációjú gyúlékony anyag (legtöbbször por) – levegı keveréket 
állítanak elı és többször egymás után adott energiájú szikrakisülés létrehozásával vizsgálják, hogy 
létrejön-e gyulladás / robbanás, vagy sem. A szikraenergiát addig növelik, amíg a gyulladás be nem 
következik (vagy amíg el nem érik a legnagyobb beállítható kisülési energiát). 
 
Megjegyzendı, hogy a valóságban a fenti két paraméternél jóval több befolyásolja a gyulladás / 
robbanás létrejöttét. A fenti eljárás tehát voltaképp egy sokváltozós függvény minimumának 
keresését jelenti jelentıs egyszerősítések mellett. A könnyebb kezelhetıség érdekében sokszor a 
további egyszerősítéssel is élnek.  
 
Legyen az egyik esemény az, hogy az éghetı anyag koncentrációja egy kritikus tartományba esik, a 
másik pedig az, hogy a kisülés energiája meghaladja a minimális gyulladási energia értékét. A két 
esemény ÉS kapcsolata eredményezi a robbanás kialakulását. Ennek alapján elvileg elegendı lenne 
az egyik esemény bekövetkezésének kizárása.  
 
Ezt gondolták egy üzemanyag-továbbító rendszereket gyártó cégnél is. Ezekben a rendszerekben az 
üzemanyag-szivattyú és -szőrı egyetlen modulba építve, az üzemanyag-tartályon belül helyezkedik 
el. Mőködés közben a tartályon belül az üzemanyag szintje felett telített benzingız található, amit 
egy esetleges szikra nem tud begyújtani. 
 
Kiderült azonban, hogy szélsıséges, de a gyakorlatban elıforduló körülmények esetén  
(-15 oC hımérséklet alatt) a benzingız már nem lesz telített alacsony üzemanyagszint esetén, hanem 
egy adott térrészben kialakul a kritikus koncentráció. Ráadásul az üzemanyag fajlagos ellenállása 
akár két nagyságrenddel is megnı, ami növekvı töltés-felhalmozódást és végsı soron kisülést 
eredményez. Egy téli idıjárást szimuláló próbatermi teszt során ez a két esemény, nevezetesen a 
gyúlékony légtér (azaz az égési háromszögben a gyúlékony anyag és oxigén szerepét betöltı, 
kritikus koncentrációjú benzingız-levegı keverék) jelenléte valamint a megfelelı energiájú szikra 
jelenléte, egyidejőleg be is következett. 
 
A robbanást követıen a cég arra az elhatározásra jutott, hogy nagyobb figyelmet fordít a feltöltıdés 
korlátozására, ebben kért segítséget. Az automatikusan kínálkozó megoldás ugyanis (minden 
mőanyag alkatrész elektrosztatikusan disszipatív anyagból készüljön, amelyeket leföldelünk) olyan 
többletköltséget jelentett volna, amelyet a gyártó nem tudott elviselni.  
 



Felmerült, hogy a töltıdés csökkentéséhez elegendı lenne célzottan, csak bizonyos alkatrészeket 
disszipatív anyagból készíteni. Azt azonban, hogy az ilyen, csak részben disszipatív elemeket 
tartalmazó konstrukciók közül melyik eredményez elegendıen kismértékő feltöltıdést elfogadható 
áron, nem triviális feladat meghatározni.  
 
A tervezési folyamat megkönnyítése érdekében szakértıi rendszert készítettünk [t10], amelynek 
fontos része a fenti alapokon nyugvó, de a probléma jellege miatt nagykiterjedéső hibafa. Elıször 
ezzel foglalkozom, de már itt felhívom rá a figyelmet, hogy a szakértıi rendszerhez egy késıbb 
bemutatandó mérırendszert is tartozik, amely az új konstrukciók kísérleti ellenırzéséhez készült.  
 
Késıbb általánosítottuk azt az eljárást, ami a feltöltıdés kialakulásának eseményét több 
aleseményre bontotta. Az új eljárást más ipari folyamatok elemzésére is alkalmaztuk, figyelembe 
véve az adott folyamat sajátosságait. [t08, Szabó, 2011] 
 
Külön érdemes említést tenni az elektroszatikus porleválasztó (ESP) berendezések biztonságos 
üzemelésére vonatkozó hibafa-elemzésekrıl. Ez ugyanis lényegileg különbözik az eddigiektıl 
abban, hogy itt normál üzemben is elıfordul gyújtóképes kisülés. Ennek oka, hogy nagyon sok ESP 
berendezés egyenfeszültségő táplálással rendelkezik, amely kimenı feszültségét igyekeznek kis 
értékkel az átütési feszültség alatt tartani.  
 
Ezt úgy oldják meg, hogy kis meredekséggel folyamatosan növelik a kimenı feszültsége egésze 
átütésig, majd a táplálás rövid idejő kikapcsolását követıen (rövid idı = elegendı idı az ív 
kialvásához és a villamos szilárdság visszaállásához) az átütési feszültséghez képest 
visszaszabályozott egyenfeszültséggel folytatódik a leválasztás.  
 
Itt tehát a gyúlékony közeg kialakulását kell meggátolni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a 
tápfeszültséget vissza kell szabályozni. Ehhez folyamatosan ellenırizni kell, hogy az éghetı anyag 
– oxigén koncentráció nem érte-e el a kritikus értéket. Ennek hatását a hibafa kialakítására, valamint 
a kockázatra [Kiss et al. 2008] tárgyalja részletesen.  
 
A paraméterek meghatározásának és az azokat befolyásoló események bekövetkezésével 
kapcsolatos gyakoriságértékek bizonytalanságának kezelésére kedvezı tapasztalatokat szereztünk a 
fuzzy logika alapú hibafa alkalmazásával. [Balog, 2004] Az egyik legnagyobb elınynek az 
mutatkozott, hogy a csúcsesemény becslésére vonatkozó bizonytalanságra használható információt 
kaptunk, az alapesemények tagsági függvényeinek ismeretében.  
 
Nyilvánvaló cél, hogy a teljes hibafa-elemzés a lehetı legmegbízhatóbb eredményt szolgáltassa. Ez 
nem csak az alkalmazott módszerek megbízhatóságát múlik [oldt3], hanem az is szükséges hozzá, 
hogy legalább azoknál az alapeseményeknél, amelyek a végeredményre a legnagyobb hatással 
vannak, javítsuk az esemény bekövetkezési gyakoriságára vonatkozó becslés megbízhatóságát. 
Ugyanakkor azt is biztosítani kell, hogy az alkalmazott módszer ne okozzon információtorzulást.  
 
A fuzzy hibafa alkalmazásakor korábban úgy jártunk el, hogy a µ(x) tagsági függvények három 
reprezentáns pontját, pontosabban az azokhoz tartozó x értékeket tároltuk. Ezek közül xmin az az 
érték, amelyre  µ(x) = 0, ha x < xmin, xmax-ra fennáll, hogy µ(x) = 0, ha x > xmax és xc-re pedig ez 
teljesül µ(xc) = 1.  
 
Az alapesemények háromszög alakú tagsági függvényei esetén x valószínőség értéket jelöl, az adott 
esemény bekövetkezési valószínőségét. A tagsági függvény a következıképpen értelmezhetı. A 
klasszikus hibafa esetén egy esemény bekövetkezési valószínőségét egyetlen értékkel jellemezzük. 
Elıfordulhat azonban az a helyzet, hogy ez az érték bizonytalan információk alapján adódott és a 
tényleges bekövetkezési valószínőség ennek közelében van. Az adott eseményre vonatkozó tagsági 



függvény tehát azon állítás igazságtartalmának mértékét adja meg, hogy a számítás során használt 
valószínőség közel van a bekövetkezési valószínőség tényleges értékéhez. Minél nagyobb a 
különbség xmin és xmax között, annál bizonytalanabbak vagyunk abban, hogy xc adott esemény 
tényleges elıfordulási valószínősége. 
 
A hibafa logikai mőveleteinek fuzzy megfelelıi azonban a háromszög alakú függvényeket torzítják. 
Bár az egyes függvények reprezentáns pontjaival végzett számítások az eredményül kapott tagsági 
függvény xmin, xc, xmax értékeit helyesen állapítja meg, de a pontok közötti összekötı élek 
megváltoznak, egyenes szakaszok helyett olyan görbéket kapunk, amelyek xmin és xc között az 
eredetinél nagyobb, xc, és xmax

 között viszont a kisebb értékek irányába tolódnak. 
 
Felvetıdik a kérdés: hogyan lehet ezt a torzulást figyelembe venni, illetve korrigálni. Ennek 
megoldását a Szabó Sándor Viktor dolgozta ki, akinek PhD hallgatói munkáját témavezetıként 
irányítottam. A [Szabo et. al.2010]cikkben a logikai mőveletek után torzuló tagsági függvény 
legkisebb négyzetek módszere alapján legjobban illeszkedı háromszög-függvénnyel 
helyettesítésére találunk javaslatot. Az eljárás eredményeképpen korrigált értéket fogunk kapni a 
csúcsesemény xc értékére, amely jobban közelíti a tényleges várható értéket. 
 
Sajnos az eljárásnak van egy hátrányos oldala is ahhoz képest, hogy a torzított tagsági függvénybıl 
vonunk le következtetést. Ez pedig az alábbi. A klasszikus hibafa esetén az események 
bekövetkezésének valószínőségét egyetlen értékkel jellemezzük. A fuzzy hibafa ehhez képest 
kiterjesztést jelent, amennyiben xmin és xmax a fent már részletezett bizonytalanságot jellemzi. Ha xc 
értékeket nem változtatjuk, akkor az ezekre vonatkozó értékek a klasszikus hibafa-elemzés 
eredményét adják vissza. Ez a tulajdonság változik meg xc értékek x’c-re módosításával. 
 
A fenti elınyös tulajdonság megtartása és a nem trianguláris tagsági függvény „torzultságának” 
figyelembe vételére a fenti elv alkalmazásával nyilvánvalóan akkor van mód, ha xmin és xmax értékek 
helyett számítunk új x’min és x’max értékeket.  

MÉRÉSI ELRENDEZÉSEK ÉS KIÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK A HIBAFA ÉS A KIINDULÓ 
ESEMÉNYEK BEKÖVETKEZÉSI GYAKORISÁGÁNAK PONTOSÍTÁSÁRA 

A korábban már leírtak szerint a megfelelı hibafa felépítése szempontjából fontos, hogy adott 
események (pl. levezetés ellenállás kritikus érték feletti, kisülési energia kritikus érték feletti, 
szikraköz átütési feszültsége kritikus érték alatti, stb.) bekövetkezési valószínőségére minél jobb 
becslést adjunk és a további események közötti logikai kapcsolatot is helyesen térképezzük fel. 
 
E cél érdekében szükséges olyan mérések elvégzése, amelyek kvantitatív információt adnak az 
egyes fizikai paraméterek kapcsolatáról. Ilyen például a kisülési energia értéke, ha a kisülési 
folyamat különbözik egy egyszerő töltött kondenzátor kisütésétıl. Tipikusan ez a helyzet terjedı 
kisülés kialakulásakor, amikor a kisülési energia meghatározása nehézségekbe ütközik, mert nem a 
teljes töltésmennyiség sül ki és a kisülési csatornák kialakulásának idıfüggvénye is befolyásolja a 
kisülés energiáját. 
 
Annak érdekében, hogy terjedı kisülés energiáját meghatározhassuk vizsgálati módszert alkottam, 
amely a Tamus Ádám orvosbiológiai diplomamunkájában [Tamus, 2006] bemutatott mérés 
továbbfejlesztett változata. A módszer lényege a következı. Egy vékony, egyik oldalán földelt 
fémborítással rendelkezı szigetelı lemez felületét adott feszültségre kapcsolt koronázó elektróddal 
feltöltjük, majd a felületi töltések által létrehozott térerısség (ill. az azzal összefüggı ún. felületi 
potenciál) eloszlását regisztráljuk.  



Ezt követıen egy, a szigetelı lemez töltött felülete és a földelt fémborítás közötti kapacitásnál 
sokkal (több nagyságrenddel) nagyobb földelt kapacitáshoz gömb alakú fémelektródot kötünk és 
adott sebességgel a töltött felület középpontjához közelítjük. 
 
A kialakuló kisülés által szállított töltésmennyiség közvetlenül meghatározható a kapacitás 
feszültségébıl (ezt rendkívül nagy belsı ellenállású elektrosztatikus voltmérı segítségével mérjük), 
ez a módszer egyik nagy elınye. A térerısségmérés adatainak és a szállított töltés értékének 
ismeretében meghatározható az elrendezésben tárolt energia a kisülés elıtt és a kisülés után. A 
számítás elvégzésére numerikus eljárást alkalmaztunk [Tamus et al. 2009]. A számítási eredmények 
alapján következtetni tudunk a gyújtóhatásra. 
 
A fenti mérési módszeréhez hasonló célt szolgál az üzemanyagtöltı rendszerek elektrosztatikus 
feltöltıdésének mértékét meghatározó mérırendszer is [Kiss et al. 2005]. Ennek lényege, hogy egy 
lebegı potenciálú fémtartályból egy szintén lebegı potenciálú fémtartályba töltjük át az 
üzemanyagot, adott sebességgel, adott környezeti paraméterek mellett, miközben mérjük a tartályok 
potenciálját és az üzemanyagtovábbító egység meghatározott pontjai közelében kialakuló villamos 
térerısséget.  
 
A mért értékek idıfüggvényei alapján következtetni tudunk arra, hogy üzemi körülmények között 
milyen mértékő feltöltıdés várható, illetve arra, hogy a feltöltıdés mértéke hogyan függ az egyes 
fizikai paraméterektıl. Ezt az információt tudjuk felhasználni aztán a korábban már bemutatott 
hibafa-elemzéshez. 
 
A feltöltıdés mértékének meghatározása gyógyszeripari porminták esetén is kihívást jelent. A 
közvetlen módszerek megpróbálják minél jobban modellezni a gyógyszergyártási folyamat közben 
kialakuló töltıdést, de itt is igaz, hogy egy sokparaméteres függvényt közelítünk lehetıleg olyan 
elhanyagolásokkal, amelyek kevésbé befolyásolják a végeredményt.  
 
A legfrissebb elektrosztatikai vizsgálatokban [t02] a töltıdés mértékének minél pontosabb 
meghatározásával foglalkozunk oly módon, hogy a közvetlen, de sok paramétertıl függı, kevésbé 
megbízható mérést, összekötjük a régóta alkalmazott, szabványos szigeteléstechnikából ismert 
mérésekkel. 
 
Erre azért volt szükség, mert a gyakorlatban több olyan port is találtak, amelyek között a standard 
elektrosztatikai ellenırzı mérések alig mutattak különbséget, miközben a gyártási folyamatban 
egyes porfajták sokkal intenzívebben töltıdtek fel társaiknál, megnehezítve ezzel a késztermék 
elıállítását. Tipikus problémája ez annak a kérdésnek, hogy mely paraméterek hanyagolhatók el az 
elektrosztatikában és melyek nem, ment döntı hatásuk van a csúcsesemény bekövetkeztére. 
 
A szivárgási áram mérésével, a teljes feszültségválasz módszerének alkalmazásával és az 
eredmények megfelelı feldolgozásával jelentıs különbség vált kimutathatóvá a standard 
paraméterek alapján nagyon hasonlónak tőnı porminták között. Ez azért jelent lényeges eredményt, 
mert így lehetıvé válik még a gyártás elıtt osztályozni a mintákat, melyiknek szükséges 
elıkezelésben részesülnie vagy valamilyen töltéscsökkentı eljáráson átesnie.                     
 
  



2. TÉZIS 

Bonyolult geometriájú elrendezések esetén is alkalmazható numerikus modellt hoztam létre 
valószínőséggel súlyozott vonzási téren alapuló módszer továbbfejlesztésével, villámcsapás 
becsapási gyakoriságának meghatározására. Megvizsgáltam a modell alkalmazásának 
lehetıségeit és korlátait a teljes kockázatértékelési és –kezelési eljárásban.  
[t01, t03, t04, t06, t07] 
 

VÉDENDİ OBJEKTUMOT ÉRİ VILLÁMCSAPÁS GYAKORISÁGÁNAK PONTOSABB 
MEGHATÁROZÁSA 

A villámvédelmi kockázatszámítás kiinduló adata, hogy egy évben mekkora gyakorisággal fogja 
villámcsapás érni a felfogókat, a védendı objektumot, illetve az objektum környezetét (beleértve a 
környezı infrastruktúrát). Nem lényegtelen tehát, hogy ennek az értéknek becslése mindegyik 
esetben a lehetı legjobb legyen. 
 
Elterjedt gyakorlat (és az EN 62305-2:2012 szabványban is alkalmazott megoldás), hogy a 
becsapási gyakoriságot az egyenértékő terület (újabban a kevésbé kifejezı győjtıterület 
megnevezés használatos rá) és az objektum helyén érvényes éves villámsőrőség (egy 
négyzetkilométerre jutó villámok száma egy évben) szorzataként adják meg. Fogalmilag egy 
objektum egyenértékő területe annak a sík területnek a nagysága, amelyet egy éven belül 
ugyanannyi villámcsapás ér, mint az objektumot. 
 
Horváth Tibor PMAS módszerének továbbfejlesztésével eljárást hoztam létre összetett geometriájú, 
felfogókkal ellátott elrendezéseket érı villámcsapások várható gyakoriságának becslésére. Az 
eljárást középfeszültségő távvezetékek közelében lévı objektumok „árnyékoló” (pontosabban 
becsapási valószínőséget csökkentı) hatásának vizsgálatára alkalmaztam adott vezetékszakasz 
egyenértékő területének meghatározására. 
 
Adott objektumokat érı villámcsapások várható gyakoriságának meghatározása régóta áll a 
villámvédelmi kutatások elıterében. Többféle módszert alkottak adott objektum egyenértékő 
területének meghatározására. A két talán legtöbbet vizsgált elrendezés egy egyedül álló rúd és egy 
adott magasságban futó vezetı (pl. távvezetéké) esete. A következı ábrán utóbbi egyenértékő 
területének meghatározása látható, különbözı módszerek esetén [Horváth 1991]. 
 

 
1. ábra: egyedül álló vezeték egyenértékű területének meghatározása 

 



A valóságban azonban egy vezetı nem szokott magában állni, hanem más tárgyak is vannak a 
közelében. Tipikus eset, amikor a vezetıvel párhuzamosan fut egy másik vezetı. Ez csökkenti a 
vizsgált vezetı egyenértékő területét, a 2. ábrán látható megfontolások szerint. Legyen a kék a 
vizsgált vezetı, a piros színnel jelölt a vele párhuzamos. Jelölje a kék vezetı egyenértékő területét a 
bal alsó ábra világoskék sávja, míg a piros vezetıjét a rózsaszínő sáv. A világoskék és a rózsaszínő 
sáv átfedi egymást, ezt jelöli a szürkével színezett terület. A szürke felület egyik felét a világoskék, 
másikat a rózsaszín felülethez soroljuk. 

 
2. ábra: adott objektum közelében lévő tárgy hatásának figyelembe vétele a villámcsapás 

szempontjából – szabványos módszer vonalszerű vezetőkre 

 
A fentiekben szereplı Sf a „shielding factor” ilyen módon az árnyékoló hatásra jellemzı paraméter. 
Csakhogy a fenti, CIGRÉ által is ajánlott módszer több okból nem megfelelı. Az egyik, hogy a 
vonzási tér nagyságát a legelterjedtebb módszerek szerint nem 1:2 meredekségő vonallal „rajzoljuk 
körbe”. Az is problémát jelent, hogy a számítás nem alkalmazható, ha a párhuzamosan futó vezeték 
helyett pl. magányos fa helyezkedik el a védendı vezeték közelében. 
 
Az ilyen és ehhez hasonló ellentmondások feloldhatók, ha a számításhoz a Dr. Horváth Tibor 
professzor úr által alkotott vonzási tér elméletet alkalmazzuk, amely lehetıséget biztosít a fentek 
kezelésére is. Az eljárás lényege a következı. Bontsuk fel a távvezeték feletti térrészt elemi dV 
térfogatrészekre! 
 

 
3. ábra: a vonzási tér fogalmának szemléltetése (Dr. Horváth Tibortól) 

 



Jelölje dP/dR hányados annak a valószínőségnek térbeli eloszlását, hogy az orientációs pont 
ténylegesen az adott elemi térfogategységen belül fog kialakulni. A másik valószínőség, feltételes 
valószínőség, azt adja meg, hogy amennyiben az orientációs pont tényleg dV térfogatelemen belül 
van, mekkora valószínőséggel alakul ki a becsapás valóban a vizsgált objektumot éri. Ezt a 
feltételes valószínőséget jelöli „b”. A 3. ábra azt mutatja, hogyan változik „b” egy egymagában álló 
oszlop körül. 
 
Vonzási tér alatt tulajdonképpen azt a térrészt értjük, amelyre b >0,5. A térfogati integrálást ilyenkor 
csak a vonzási térre kell elvégezni. A vonzási téren belül b=1 értékkel számolunk, azon kívül b=0. A 
vonzási tér pozitív és negatív villámra más-más alakú, amely az alábbiakkal vehetı figyelembe: 
 

   
4. ábra: a vonzási tér polaritásfüggése 

 

A vonzási teret dP/dR értékkel súlyozva eltérı értékeket kapunk pozitív és negatív polaritás esetén. 
Az alábbi ábrán a negatív polaritásra érvényes eloszlással (kék görbe) súlyozott vonzási térre látunk 
példát. (10 m magas oszlop vonzási tere.) Az egyenértékő terület (Aeq) ennek alapján így adódik 
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5. ábra: A vonzási tér súlyozása 

 
A fenti egyenlet kiértékelését Dr. Horváth Tibor Professzor Úr úgy oldotta meg, hogy az objektum 
csúcspontjából kiindulva r sugarú, dr vastagságú gömbhéjakat vett és meghatározta egy-egy 
gömbhéj határát. Erre a gömbhéjra végezte el az integrálást, majd továbblépett a következıre 
egészen addig, amíg el nem érte r = rmax értékét. 
 

cosφ = ε-h/r 



Itt említem meg, hogy a negatív villámokra érvényes, az MSZ EN 62305 szabványsorozatban 
található dP/dr függvényt Dr. Horváth Tibor többször kifogásolta. A görbében található törésre 
jelenleg nincs széles körben elfogadott fizikai magyarázat, miközben [Horváth 1991]-ben javaslatot 
találunk egy töréspont nélküli függvény alkalmazására, részletes indoklással. 
 
A  numerikus integrálás során az ábrán is látható elemi térfogatelemeket pásztázzuk végig és a 
térfogatelem középpontjára számított dV*dP/dr értékeket adjuk össze. Ezzel a módszerrel akár b 
értékének közvetlen figyelembe vétele is lehetséges. 
 
Árnyékoló objektum esetén mindazon dV térfogatelem, amely közelebb van az árnyékoló 
objektumhoz, mint a vizsgáltéhoz, az árnyékoló objektum vonzási terének része, tehát ennyivel 
csökken a vizsgált objektum vonzási tere. Az eredı vonzási tér (kék objektum vonzási tere) az 
alábbi ábrán látható. 

 
6. ábra: közeli tárgy hatása adott objektum vonzási terére 

 
Megjegyzendı, hogy az eljárás jelentısen leegyszerősített változata arra is alkalmas, hogy adott 
villámvédelmi felfogó-elrendezés szabványos megfelelıségét a gördülı gömb módszerrel 
ellenırizzük.  
 
Ebben az esetben szintén a dV térfogatelemek középpontjának távolságát vizsgáljuk a felfogókhoz 
illetve a védendı objektumhoz képest. Megvizsgáljuk, hogy azon térfogatelemek közül, amelyek 
középpontja a védendı objektumhoz van a legközelebb, melyik helyezkedik el az objektumtól 
legnagyobb távolságra. (Jelölje ezt a távolságot dmax.) Ha a gördülı gömb szabványban elıírt sugara 
R és fennáll, hogy R≥ dmax, akkor az elrendezés megfelelı, ellenkezı esetben a felfogók 
elhelyezésének változtatása szükséges. A kritikus hely jelezhetı a tervezınek.  
 
Az eljárás alkalmazása során azonban ügyelni kell arra, hogy a dV térfogatelemek mérete legalább 
egy nagyságrenddel kisebb legyen a gördülı gömb sugaránál és/vagy dmax értékét meg kell növelni 
a térfogatelemek testátlójával, hogy a vizsgált térrész diszkrét felbontása ne okozhasson téves 
eredményt. (Az objektumot metszı, gördülı gömb sugara két térfogatelem középpontja közé esik.)   
 
Azt is fontos megemlíteni, hogy jelenleg a PMAS vagy Horváth módszer továbbfejlesztésén 
dolgozunk szélgenerátorok villámvédelmének kialakításával kapcsolatban. Az elsıdleges 
villámvédelmet ezeknél a szerkezeteknél úgy alakítják ki, hogy a lapátok végén elhelyezett 
fémcsúcsok a felfogók (a szakirodalomban sokszor receptoroknak nevezik ezeket), amelyeket a 
mőanyag (tipikusan kompozit) lapátok belsejében futó vezetı, mint levezetı köt össze a rotor 
tengelyével. A forgó rotor és az álló oszlop közötti szikraköz biztosítja, hogy a villámáram 



átterelıdjön az oszlopra ˙(nyugalomban lévı levezetıre). A villámvédelmi rendszer harmadik eleme 
a földelı, amely egy összetett elektródrendszer. 
 
Az üzemeltetési tapasztalatok azt mutatták, hogy a fenti kialakítás ellenére bizonyos esetekben a 
rotorlapátok oldalát éri a villámcsapás. A becsapási helytıl a villámcsatorna vagy végigkúszik a 
lapát felületén a felfogóig, vagy a szigetelıanyagot átütve rögtön a levezetıhöz csatlakozik. 
mindkét esetben olyan mértékő károsodást szenvedhet a lapát, ami nem teszi lehetıvé a szélerımő 
további mőködését. 
 
A rotor három fıhelyzetének (1: egyik lapát függıleges, a rotortengely felett; 2: egyik lapát 
függıleges a rotortengely alatt; 3: egyik lapát vízszintes) vonzási terét meghatározva megvizsgáltuk 
az elızı bekezdésben tárgyalt esemény bekövetkezésének várható gyakoriságát. Az eredmények azt 
mutatták, hogy leginkább pozitív villámok esetén várható az, hogy a becsapási pont nem a 
receptoron lesz. Ez a tény, valamint a becsapási helyek jó egyezést mutattak a szélerımővek 
üzemeltetése során szerzett tapasztalatokkal [Galorea et al. 2012]. 
 
A rotorlapátok hosszának növekedése azonban egy bizonyos határ fölött (kb. 100 méter 
legmagasabb pozíció) megnöveli a felfelé kialakuló villámok gyakoriságát ˙(amikor a villám 
elıkisülése a receptorról indul a zivatarfelhı felé). Sıt, a szélerımővek méretnövekedésének 
köszönhetıen a villámcsapások túlnyomó többsége lesz felfelé kialakuló, amint az egy nagyszabású 
Japán kutatásból kiderült [Ishii et al.2013]. 
 
A felfelé kialakuló villámok figyelembe vétele azonban lényegi fejlesztést igényel a Horváth 
módszeren (PMAS). A becsapási gyakoriság fentiekben bemutatott módszerénél ugyanis a 
villámcsapások az objektumtól függetlenül kialakulnak, az objektum az átlagos éves 
villámsőrőségre gyakorlatilag nincs hatással. A számítás tehát annak megállapítását célozza, hogy a 
kialakuló villámok közül mennyi fog az objektumba és mennyi a földbe (ill. primer villámvédelem 
megléte esetén a felfogóba) csapni. 
 
A felfelé kialakuló villámok esetén azonban, ha az objektum nem lenne ott, a villámcsapás sem 
feltétlenül jönne létre, tehát a várható gyakoriság nem független az objektumtól.  
 
Vannak olyan elgondolások, amelyek a felfelé kialakuló villámcsapásokat laboratóriumi úton 
próbálják meg modellezni. Itt azonban elvi hibát vétenek, akik a modellezés során 
impulzusfeszültségre kapcsolt nagykiterjedéső elektróddal próbálják meg modellezni a zivatarfelhıt, 
ahogyan azt [t03]-ban kimutattuk. A kisülés megindulását elısegítı térerısség ilyenkor ugyanis nem 
az elıkisülés valóban impulzusszerően megjelenı töltéscsatornája miatt alakul ki, hanem a felhı 
töltése miatt, ami a gyakorlatban DC villamos térnek tekinthetı. 
 
Nem véletlen, hogy – elsı látásra hatalmas meglepetésre – egy nagy impulzusfeszültségre kapcsolt 
Rogowsy-elektód alá helyezett szélturbina-modell csúcsa hiába van sokkal közelebb a 
nagyfeszültségő elektródhoz, mint a földhöz, a kisülés mégis a föld felé jön létre. Ez nem véletlen: 
negatív polaritás esetén a kisülés lényegesen kisebb térerısség hatására ki tud alakulni, így a 
Rogowsky-elektród peremérıl már az elıtt el tud indulni, mielıtt a szélturbina-modell csúcsán létre 
jönne. [t03]-ban javaslatot tettünk arra a mérési elrendezésre, amely ezt a problémát orvosolja a 
lökésgerjesztı töltıkondenzátora(i) egyenfeszültségére kapcsolt körgyőrő és a középvonalában 
elhelyezett nagy impulzusfeszültségre kapcsolt rúd alkalmazásával. 
 
Léteznek próbálkozások az MSZ 62305 szerinti egyenértékő (újabban győjtı-) területet módosító 
különbözı tényezık, együtthatók bevezetésére [March, 2013], de tekintettel arra, hogy maga az 
egyenértékő terület meghatározási módja is a Horváth módszer (PMAS) alapján született (a 
[Horváth 1991]-ben szereplı diagram alapján döntötte el a szabványbizottság), célszerő ebben az 



esetben is visszatérni a forráshoz. Ez annyit jelent, hogy a dP/dr függvény felfelé kialakuló 
villámokat figyelembe vevı módosítása után végezzük el a vonzási tér súlyozását.  
 
Érdekes problémát jelent a gyakorlatban lapos tetık villámvédelmére szolgáló felfogó-háló 
méretezése és villámvédelmi hatékonyságának értékelése. Korábban Magyarországon az MSZ 274 
szabvány szerint a felfogó-háló akkor volt megfelelı, ha nem lehetett adott átmérıjő körlapot a tetı 
felületére helyezni anélkül, hogy az a felfogó-vezetıket érintené. 
 
Ezt a módszert a ma használatos MSZ EN 62305 szabvány már nem ismeri és a felfogó-háló 
méretezéséhez is a gördülı-gömb módszer alkalmazását írja elı. Csakhogy ebben az esetben a tetı 
felületén lévı vezetık közé a gyakorlatban eddig bevált hálóméretek esetén mindig „ le tud 
ereszkedni” a gördülı gömb, vagyis a konstrukció a szabvány szerint nem lesz megfelelı. 
 
Horváth Tibor Professzor Úrral élete utolsó éveiben gyakran beszélgettünk errıl. İ említette 
Darwenicza Professzort, aki erre a furcsaságra már nagyon korán felhívta a figyelmet. Több 
beszélgetésük alkalmával arra a megállapításra jutottak, hogy a felfogó-háló létesítése esetén nem 
lehet eltekinteni attól a ténytıl, hogy a felogó-vezetık és a tetıfelület anyaga eltérı. (Sıt, ugyanúgy 
fémbıl készült tetıszerkezet esetén a görbületük eltérı). Ennek eredményeképpen a villámcsatorna 
végpontja nagyobb valószínőséggel alakul ki a felfogó-vezetın, mint a tetıfelületen. 
 
Ennek a méretezési problémának a megoldására tett javaslatot Horváth Professzor úr oly módon, 
hogy a gördülı gömb módszer alkalmazása során ne a tetıfelületet, hanem szigetelıanyagú tetı 
esetén az alatta elhelyezkedı vezetıképes épületszerkezeti elemeket vegyék figyelembe.  
 
Korábban említett beszélgetéseink alkalmával felidézte, hogy a villámvédelmi szabványosítás 
kezdetén Németországban nagy vita bontakozott ki azzal kapcsolatban, hogy különálló felfogó-
rudak, vagy a Faraday-kalickát utánzó felfogó-háló jelent megfelelı védelmet.  Idıbe tellett, amíg 
megismerve a villámcsapás kialakulásának menetét és rájöttek, hogy ebben az esetben nem az 
elektromágneses árnyékoló-hatás a lényeg. 
 
A villámvédelem hatásosságának megítélésekor a tetı anyagának problémája ugyanúgy felmerül. 
Amennyiben a DGEM módszert alkalmazzuk, mindig az orientációs ponthoz legközelebb esı 
lehetséges becsapási pont lesz a villámcsatorna végpontja, tehát abban az esetben, ha a felfogók 
közvetlenül a tetı felületén vannak, csak akkor éri ezeket a villámcsapás, ha az orientációs pont 
felettük van (vagy a vezetık sugarát is figyelembe véve egy szők sáv fölött helyezkedik el.) 
 
A gyakorlat ezzel szemben azt mutatja, hogy a felfogó-háló ebben az esetben is „mőködik”. Sıt a 
széles körben elterjedt SLIM modell segítségével végzett számítás is azt mutatja, hogy még abban 
az esetben is létrejöhet a felfogóhálót érı villámcsapás, ha az orientációs pont a háló egyik 
téglalapjának középpontja fölött helyezkedik el [Arevalo].  
 
A különbözı modellek szerinti számításokat [t01]-ben vetettük össze és javaslatot adtunk a tetı 
anyagának figyelembe vételére, a korábbiakban ε-nal jelölt paraméter megfelelı megválasztásával. 
Az elméleti számításokat laboratóriumi mérések eredményeivel is összevetettük. (A többes szám itt 
azt jelenti, hogy a mérés és számítás részleteit Tóth Zoltán PhD hallgató végezte, egyik tézise is 
ezzel kapcsolatos.) 
 
A SLIM modellhez hasonló numerikus villámcsatorna-kialakulási modellt t[06]-ban publikáltunk. 
Ennek a modellnek fontos tulajdonsága, hogy az ú.n. szökellésekkel haladó elıkisülés nem mindig a 
legnagyobb térerısség irányában folytatja útját. (Ellentétben más modellekkel, amelyeknél emiatt 
adott kiinduló pont esetén mindig ugyanoda csap a villám, ami ellentmond a gyakorlati 
tapasztalatoknak.) 



Jobban modellezi a villám viselkedését, ha nem pusztán a villamos térerısség nagysága határozza 
meg az elıkisülés továbbindulásának irányát, hanem az is, hogy a kisülés folytatásához szükséges 
feltételek (tehát a térerısség elegendıen nagy ÉS kellı számú startelektron alakul ki) melyik 
térrészben adottak. Így leképezhetı az a gyakorlatból ismert tény, hogy van olyan orientációs pont, 
ahonnan más-más helyre csap a villám. 
 
A fenti modellek segítségével meghatározhatóvá válik, hogy az adott földrajzi területen kialakuló 
villámcsapások közül mennyit „győjt be” egy adott objektum, ill. a rajta elhelyezett felfogó-
rendszer. Ez kiinduló adatként szolgál a szabványos kockázatbecsléshez. 
 
A szabványosítás szemszögébıl idırıl-idıre visszatérı igény, hogy a kockázatkezelés jelentısen 
egyszerősödjön. Korábbi cikkekben kimutattuk, hogy mekkora bizonytalanságot okoz, ha nem 
ismerjük pontosan azokat a paramétereket, amelyek a kockázatszámításban szerepelnek [oldt09, 
Gellén]. A tervezık számára nagyon fontos, hogy a kockázatelemzés amennyire lehet egyszerő 
legyen – az ésszerőség határain belül.  
 
Ahogy korábban említettem, Horváth Professzor Úr már kialakított egy kockázatbecslési rendszert 
[Horváth, 2016/2]], ennek nyomán javasoltunk egy olyan alternatív megoldást [t05]-ben, amely 
egyszerősíti a 62305-2 szerint kockázatszámítási eljárást. Ennek lényege, hogy olyan esetekben, 
ahol a számítás eredménye gyakorlatilag érzéketlen a paraméterek pontosságára (mert olyan kis 
érték adódik a kockázatra, ami széles paraméter-határok között biztosítja a szabvány szerinti 
elfogadható kockázat alatti eredı kockázatot), ne kelljen a teljes kockázatanalízist elvégezni.  
 
Hasonlóan érdekes problémára vezet, ha figyelembe kívánjuk venni, hogy bizonyos események 
bekövetkezésének várható gyakorisága idıfüggı. Legegyszerőbb példa, ha el tudunk különíteni 
egymástól két olyan idıszakot, amikor adott esemény várható bekövetkezési gyakorisága jelentısen 
különbözik egymástól. Ilyen helyzetekkel foglalkoztunk nagyrendezvények, ill. kritikus folyamatok 
(pl. repülıgépek tankolása) villámvédelme kapcsán [Gulyás, 2008]. Ezekben az esetekben a 
kockázatkezelés egyik lépése lehet a nagyobb veszélyt jelentı idıszakra a tevékenység 
felfüggesztése. 
 
A fenti gondolat jegyében született meg a preventív villámvédelem fogalma [Gulyás et al. 2006]. 
Tekintettel arra, hogy ennek végsı formája intenzív együttgondolkodást követıen jött létre 
(amelynek résztvevıi rajtam kívül Dr. Berta István, Németh Bálint, Gulyás Attila – azóta ık is 
doktori fokozatot szereztek – voltak, a megnevezést pedig Dr. Horváth Tibor javasolta), magának a 
preventív villámvédelemnek a megalkotását egyikünk sem deklarálta saját tézisének, hanem ennek 
továbbgondolásából, alkalmazásaiból születtek késıbbi disszertációk [Gulyás, 2011, Németh 2015]. 
 
A preventív villámvédelem nem más, mint a káresemény elkerülése különbözı megelızı 
intézkedések alkalmazásával oly módon, hogy a védendı objektum (tágabb értelemben emberélet) 
esetleges károsodásának kockázatát kizárólag a zivatar (villámcsapás veszélyének fennállása) 
idıtartamára csökkentjük le. Ennek egyik alkalmazási módja a feszültség alatti munkavégzés (FAM) 
biztonságának növelésére létrehozott, preventív villámvédelmen alapuló szakértıi rendszer 
[Nemeth, 2015], amelynek kidolgozása Németh Bálint doktori munkájának részét képezi. A 
kockázatkezelés lépéseinek korábbi áttekintésénél már láttuk, hogy ez a rendszer a kockázatnak 
kitett, adott tevékenységet végzı személyzet számára teszi lehetıvé a tevékenység megfelelı idıben 
történı felfüggesztését. 
 
Magát a preventív villámvédelmet máshol is használtuk, legutóbb egy olyan adathalmaz alapján, 
amelyet a Belga Meteorológiai szolgálat bocsátott rendelkezésünkre [Gulyás et al. 2014]. 
 
 



 

3. TÉZIS 

Felismertem, hogy a korábban más területen alkalmazott fuzzy logika alapú eljárás 
felhasználható hibagáz analízis (DGA) eredményességének javítására. Továbbfejlesztett 
kiértékelési módszert dolgoztam ki DGA mérési eredmények fuzzy logika alapú kiértékelésére. 
[t09] [t04] 
 
 
A fuzzy logikán alapuló kockázatelemzés sikeres alkalmazását követıen egy másik területen is 
felvetıdött, hogy a bizonytalanság kezelését hasonló módon oldjuk meg. Ez a (korábban már 
említett) hibagáz-analízis (DGA), ahol transzformátorok belsejében keletkezı hibák „kémiai 
nyomot hagynak maguk után” az olajban. Több olyan módszer is létezik, amely a keletkezı 
vegyületek mennyisége, ill. a mennyiségek közötti arányok alapján megpróbál visszakövetkeztetni a 
hibára. (Key gas analysis, Roger’s ratio, Duval-háromszög, stb.) Közös tulajdonságuk, hogy az 
arányszámokat egy-egy paraméterként kezelve megpróbálják az adott paraméter-csoportot 
elhelyezni egy paraméter- tartományban. A tartományok határait a hibára jellemzı –tól –ig értékek 
szabják meg. 
 
A tartományok éles határral rendelkeznek, így abban az esetben, ha valamelyik paraméter-csoport 
egy (vagy több) tartományhatár közelében helyezkedik el, felmerülhet a kérdés: mi a helyzet, ha a 
mérés valami miatt (például a mérési módszer pontossági korlátai miatt) pontatlan volt, így az 
eredmény rossz (vagy érvénytelen) tartományba került. A válasz az, hogy ilyenkor annak ellenére 
nem tud az eljárás értékelhetı eredményt adni, hogy a bemenı paramétereknek csupán kis 
változtatása a helyes eredményre vezetne. 
 
Ennek a helyzetnek a kezelésére korábbi szakirodalmakban is megjelentek lágyszámítási 
módszereken (fıleg fuzzyn) alapuló megoldások [Islam, 2000]. Mi azonban ezektıl eltérı 
megoldást választottunk. A többes szám itt az alábbiakat jelenti. A motiváció a mérési eredmények 
hatékonyabb értékelésére Németh Bálinttól származik, aki a transzformátorok állapottényezıjének 
megalkotásán dolgozik.  
 
Az állapottényezı értékét jelentısen befolyásolják a különbözı diagnosztikai módszerek 
eredményei, ezért különösen fontos, hogy azok minél megbízhatóbbak legyenek. A mérési 
bizonytalanság mértékét Laboncz Szilvia határozta meg, ez jelentette a kiindulópontot a fuzzy alapú 
rendszer bemeneti tagsági függvényeinek meghatározásához. Magát az eljárást én alkottam meg, 
amelyet aztán Németh Bálint vezetésével adaptáltak a Traszformátor-állapottényezıt meghatározó 
szakértıi rendszerbe (TRANSYS). 
 
Késıbb az eljárást a Duval háromszög módszerre is kiterjesztettük, amelynek implementálását 
Tullner Roland szigorló villamosmérnök hallgató végezte. Az alkalmazási terület késıbb tovább 
bıvült és a fiatal kollégáink más diagnosztikai feladatokhoz fejlesztették tovább. [Nemeth, 2010] 
 
A diagnosztika megbízhatóságát növeli, ha a részletörés jelenlétét más módszerrel is meg tudjuk 
erısíteni. Sıt a mai modern módszerekkel a belsı kisülés helye is meghatározható. Ehhez azonban 
az is fontos, hogy a részletörések jelenlétére utaló, mérhetı jelek kellıen zavarmentesek legyenek.  
 
Doktorandusz-hallgatóm ezzel a kérdéssel foglalkozott [t04]-ben. Ipari környezetben különösen 
fontos a vezetett zavarok hatásának kiküszöbölése (vagy legalább csökkentése). Erre dolgozott ki 
Cselkó Richárd egy olyan módszert, amely transzformátorok részletörés-vizsgálatára is alkalmas. 
Ennek segítségével megnövelhetı a vizsgálati eljárás megbízhatósága és olyan esetekben is 



azonosítani lehet a kialakuló kisülést, ha önmagában egyik vagy másik módszer nem vezetne 
eredményre.  
 

AZ EREDMÉNYEK ALKALMAZÁSA 

 
A bemutatott eredmények gyakorlati alkalmazására már utaltam a tézisek kifejtésekor, de célszerő 
röviden összefoglalni egy külön fejezetben. Az elsı a fuzzy logikán alapuló szakértıi rendszerek, 
amelyeket az elektrosztatikus feltöltıdés miatti veszélyek értékelésére, a belılük fakadó kockázat 
számszerősítésére használtunk üzemanyagtovábbító rendszerek vizsgálatára, gyógyszervegyészeti 
folyamatok vizsgálatára és egyéb veszélyes ipari folyamat értékelésére. 
 
Az elsıhöz olyan vizsgálati eljárást (mérı- és kiértékelı rendszert) sikerült kialakítani, amellyel 
egyrészt az értékeléshez szükséges kiinduló adatok pontosíthatók, másrészt új konstrukciók esetén 
meghatározható az elektrosztatikus feltöltıdés adott körülmények között (pl. adott hımérséklet, 
páratartalom) kialakuló várható mértéke. Globalizált világunkra jellemzı módon a mérıberendezés 
azóta már a cég indiai gyártósorán üzemel a minıség-ellenırzés fontos részeként. 
 
A hibagáz-analízis fuzzy alapú kiértékelését végzı eljárás bekerült a transzformátor-diagnosztikai 
célokra (többek között az OVIT-nál) alkalmazott szakértıi rendszerbe (TRANSYS), amelynek 
eredményeképpen az addig kiértékelhetetlen eredményre vezetı mérések túlnyomó többsége 
értékelhetıvé vált, helyesen megadva a hibagázok keletkezését elıidézı okot (hibát) [Nemeth, 
2010]. 
 
A valószínőséggel súlyozott vonzási téren alapuló, villámcsapási gyakoriságot számító eljárást több 
esetben alkalmaztuk sikeresen, mint például az e.on távvezetékeire, tetıtéren elhelyezett antennára 
és napelemekre, nagykiterjedéső „napelem farm” esetére. 
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