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1 Bevezetés
A kémiai, vegyi- és bioipari adatrendszerek minőségellenőrzésének bőséges irodalma
van, mint ahogyan azt a téma jelentősége meg is kívánja.

Igen fontos, hogy a

készülékek, folyamatok tervezésénél és irányításánál minden esetben konzisztens és
megfelelően pontos adatokat, adatrendszereket használjunk.
A minőségbiztosítási módszerek alkalmazása az olyan adatbázisok esetében a
legfontosabb, ahol az adatbázis adatai mérésekből származnak, az adatbázis
felhasználása

pedig

potenciálisan

életveszélyes

következményekkel járó helyzetekhez történik.

vagy

súlyos

gazdasági

Tipikusan ilyen – potenciálisan

életveszélyes – helyzetekre vonatkozó eset például a robbanásveszélyes anyagok
adatbázisa. Súlyos gazdasági következményeket vonhat például maga után egy-egy nem
megfelelően alkalmazott piackutatási módszer vagy adatfeldolgozás.
A számítógépes grafikának az utóbbi évtizedben történt robbanásszerű fejlődésével a
korábbi – elsősorban statisztikai tesztértékeket megadó – vizsgálatokon kívül ill. mellett
– különösen ipari felhasználások esetén – egyre inkább előtérbe kerültek az adatmegfelelőségre vonatkozó számítógépes vizualizációs módszerek. Gyors, és sokszor az
interaktivitást is biztosító visszajelzést jelentenek ezek a kiinduló adatpontok mérésétől
kezdve, az adatrendszerek összehasonlításán át, egészen az ipari folyamatirányításig,
beleértve ebbe a modern folyamatszemléletű minőségirányítás legfontosabb pontjait is.
Villamosmérnök-informatikusként és közgazdászként, a BME Vegyészmérnöki Karának
Kémiai Informatika Tanszékén töltött 3 év alatt, doktori munkám céljául tűztem ki, hogy
azokat az informatikai eszközöket – elsősorban szoftvereket és módszereket – fejlesztem,
amelyek a kémiai és bioipari adatrendszerek és folyamatok minőségellenőrzésének ill.
minőségirányításának szempontjából jelentősek. Disszertációmban e témákra vonatkozó
három legfontosabb fejlesztésemet mutatom be:
1. Terner rendszerek robbanási határgörbéinek pontos jellemzését és az
idetartozó mérési adatsorok minőségbiztosítási szempontból legjobb online adatok alapján - kézikönyv szerkesztési módszerét.

Hiba! A stílus nem létezik.
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2. Különböző hőmérsékleten ill. nyomáson mért terner robbanási határgörbék
alapján a robbanási határfelület megjelenítésére tervezett és módosított
módszeremet.
3. Végül az ISO900X:2000 szabványcsaládban kiemelten támogatott
folyamatszemléletű

minőségirányítás

legfontosabb

input/output

elemeinek, a vevői követelményeknek ill. a vevői megelégedettségnek a
regisztrálására

és

vizsgálatára

kialakított

Internetes

lehetőségeket

tárgyalom néhány példán.
A terner rendszerek robbanási tartományainak vizsgálatához az adatokat a berlini
Bundesanstalt für Materialforschung- und prüfung (BAM) szolgáltatta, ahol magam is
részt vettem egyes mérések kivitelezésében. A folyamatszemléletű minőségirányítás I/O
rendszerének Internetes vizsgálatába a statisztikai szempontból és a számítógépes
feldolgozás jellemzőinek kijelölése szempontjából megfelelő elemszámú minta
érdekében a fizikai-kémiai és informatikai adatrendszerek vizsgálatán túl elsősorban
élelmiszeripari alkalmazásokat vontam be.
Doktori munkám egy részét német szoftverek tervezésével és alkalmazásával végeztem,
így a dolgozat ábráin és a függelékben a programmal kapcsolatos ábrákon és annak
kimeneteként létrejövő táblázatokban elkerülhetetlenül német nyelvű feliratok fordulnak
elő, ezért az olvasó szíves elnézését kérem, egyúttal felhívva a figyelmet a dolgozat
végén található a dolgozatban használt jelölések, rövidítések és idegen szavak
gyűjteményére (8. fejezet).
Értekezésem következő (2.) fejezetében a munkámhoz felhasznált irodalmat ismertetem,
az ezt követő legterjedelmesebb 3. fejezetet a munkám gerincét alkotó terner gázelegyek
robbanási-tartomány vizsgálatával kapcsolatos kutatásaimat mutatja be, majd a 4.
fejezetben az ezzel szoros összefüggésben levő további eredményeimet adom közre.
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2 Irodalmi áttekintés
A doktori munkámhoz felhasznált irodalom a feladatok interdiszciplináris volta miatt
igen szerteágazó területeket ölel fel. Mint informatikus mérnöknek az informatikai
irodalom folyamatos nyomon követése természetes, e szakterületről munkámhoz
elsősorban az adatbázisokkal és a szoftverergonómiával kapcsolatos témakörökbe kellett
belemélyednem.

A minőségirányítási szabványok szakszerű alkalmazásához ezekre

szükség is volt, továbbá meg kellett ismernem az adott alkalmazások kémiai ill.
piackutatás-elméleti alapjait.

A felmerült problémák megoldására a matematikai

irodalomban találtam iránymutatást, és néhány esetben közvetlenül is alkalmazható
megoldásokat.

2.1 Kémiai és bioipari adatrendszerek
A kémiai adatbázisok többnyire nem igényelnek az általánostól eltérő adatbázis kezelő
módszereket, specialitásuk inkább abban áll, hogy korábban nehezen hozzáférhető, az
irodalomban elszórtan tárgyalt információt gyűjtenek rendszerbe, amely online,
Internetes megoldásokon keresztül így bárki számára elérhetővé válik. Azzal, hogy az
adatok publikálása, megtalálása leegyszerűsödött, és alkalmanként egy-egy keresett érték
vagy információ több forrásból is hozzáférhetővé vált, a források megbízhatóságának, az
adatok minőségének kérdései kerültek előtérbe. A következőkben röviden ismertetem az
STN International rendszert, valamint ezen belül a CHEMSAFE® adatbázist, amelyhez
doktori munkám egy része közvetlenül kapcsolódik [7, 8].

2.1.1 Adatbázisok
Adatbázis alatt a számítógépeken központilag vagy elosztott módon tárolt adatokat és
kapcsolataikat értjük. Az információ olyan módon van adatbázisba rendezve, hogy
ahhoz a hozzákapcsolódó kezelő szoftver a leghatékonyabban képes legyen hozzáférni.
Hagyományosan az adatokat mezőkre bontjuk, az összetartozó mezőket rekordokba,
azokat pedig táblákba rendezzük. Az adatbázis-kezelő rendszerek oldják meg az adatok
ilyen módon való tárolását, gondoskodva a jogosultságoktól függő és nagy sebességű
lekérdezhetőségről. Az adatok mennyiségétől és az alkalmazás típusától függően kell
adatbázis kezelő rendszert választani egy-egy feladathoz.

Hiba! A stílus nem létezik.. fejezet
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Az STN International több mint 200 tudományos adatbázist gyűjt egy, közös kezelői
felülettel hozzáférhető egységbe [41, 42, 45].

A rendszer három szervezet

összefogásával jött létre:
•

a német Fachinformationszentrum (FIZ) Karlsruhe,

•

az amerikai Chemical Abstracts Service (CAS),

•

és a japán Science and Technology Corporation, Information Center for Science
and Technology (JICST).

Az STN International rendszerbe foglalt adatbázisok jellegüket tekintve az alábbi
típusúak [10]:
•

Bibliográfiai adatbázisok – folyóiratok, könyvek, előadások és szabadalmak
kivonatainak indexelt gyűjteményei (pl. BIBLIODATA, BIOSIS, CA, CAPLUS,
COMPENDEX, ENERGY, INSPEC, INIS, JICST-E, DKILIT, MATH, NTIS, OCEAN,
RAPRA, EMBASE, SCISEARCH)

•

Kémiai struktúra adatbázisok (BEILSTEIN, CASREACT, CHEMINFORMRX,
GMELIN, SPECINFO, REGISTRY, MRCK)

•

Katalógusok – vegyi anyagok és berendezések beszerezhetőségére vonatkozóan
(CSCHEM, TIBKAT, FORKAT, MRCK)

•

Numerikus

adatbankok

–

ilyen

típusú

a

következőkben

bemutatandó

CHEMSAFE® adatbank is. (AAASD, ALFRAC, BEILSTEIN, CHRYSMET, HODOC,
SPECINFO)

•

Reakció állományok – amelyekben anyagokat lehet keresni, amelyek reakcióba
lépnek egy adott anyaggal egy vagy többlépéses reakciók során (BEILSTEIN,
CASREACT, CHEMINFORM, REGISTRY)

•

Szabadalmi adatbázisok – amelyek előzetes tanulmányozásával elkerülhető olyan
kutatásokba munka fektetése, amelyek már eredménnyel zárultak (IFICDB, IFIPAT,
INPADOC,

PATDPA,

PATOSDE,

PATOSEP,

PATOSWO,

WPINDEX,

WPIDS,

USPATFULL, EUROPATFULL)

•

Tényszerű adatbázisok – vegyi anyagokról sok szerteágazó területről származó
(szöveges és numerikus) adat összegyűjtve (ALFRAC, BEILSTEIN, GMELIN, HSDB,
ASMDATA, DETHERM, DIPPR, MDF, RTCS)

•

Teljes szövegű adatbázisok – a teljes cikkek, előadások szövege kereshető és
olvasható (ADISALERTS, DIOGENES, PROMT)

Hiba! A stílus nem létezik.. fejezet
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•

Kutatási adatbázisok – kutatási jelentések és absztrakttok, projekt leírások
gyűjteménye. Céljuk hasonló a szabadalmi adatbázisokhoz, már a kezdetektől
elkerülendő a felesleges párhuzamosságokat. (FORIS, FORKAT, UFORDAT)

Munkám a CHEMSAFE® adatbázis egy előkészítő fázisához kapcsolódik, így a
következőkben ezt mutatom be részletesebben.

2.1.2 A CHEMSAFE® adatbázis
Gyúlékony anyagok biztonságtechnikai tulajdonságainak pontos
ismerete

elengedhetetlenül

fontos

a

feldolgozásuk,

csomagolásuk, tárolásuk, szállításuk és felszámolásuk során a
tűz és robbanás megelőzése érdekében. Az 1989-ben létrehozott CHEMSAFE® adatbázis
[8, 41] tűzveszélyes és robbanékony anyagok kezeléséhez biztosít megbízható,
folyamatosan frissített és gyorsan elérhető adatokat. Az adatbázist három német intézet
hozta létre:
•

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin

•

PTB Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig

•

DECHEMA Deutsche Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie
e.V., Frankfurt am Main

Az adatbázis tartalmáért a BAM (gázok és porok jellemzői) és a PTB (folyadékok
jellemzői) felelős, a DECHEMA cég pedig az adatbázis kezelőfelületének technikai
kialakítását, a hozzáférés biztosítását és a marketing jellegű feladatokat látja el. Az
adatbázis adatai részben a két intézet saját méréseiből, kísérleteiből származnak,
másodrészben a szakirodalomból, harmadrészben pedig másik adatbázisoktól. Az így
gyűjtött adatok ellenőrzött megbízhatóságúak, minőségüket a hozzájuk rendelt
megbízhatósági fokkal is jellemzik. [43, 27]
Jelenleg a CHEMSAFE® adatbázis kb. 2900 gyúlékony folyadék, gáz és por
biztonságtechnikai jellemzőit tartalmazza, összesen kb. 51000 rekordban.

Ezek a

jellemzők:
•

gyulladási hőmérséklet,

•

öngyulladási hőmérséklet,

•

robbanáshatárok,

Hiba! A stílus nem létezik.. fejezet
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•

minimális gyulladási energia,

•

maximális kísérleti biztonsági rés,

•

maximális robbanási nyomás,

•

maximális robbanási nyomásváltozási sebesség,

•

porréteg gyulladási hőmérséklete,

•

minimális bomlási nyomás.

A biztonságtechnikai jellemzőkön kívül további adatok is megtalálhatók:
•

azonosítási adatok,

•

termofizikai jellemzők (pl. olvadáspont)

•

nemzeti és nemzetközi minősítések,

•

maximális munka-koncentráció,

•

ajánlott technikai koncentráció,

•

szakirodalmi hivatkozások,

•

egyéb megjegyzések és segéd-anyagok.

Az adatbázis tartalmát három különböző felületen lehet elérni [62, 61]. Készült egy
"Inhouse" verziónak nevezett Oracle adatbázisra épülő Windows operációs rendszer alatt
működő kereső és megjelenítő szoftver, amely gyors és ergonómikus hozzáférést biztosít
a felhasználó számítógépére telepített adatokhoz. E program kereső ablaka a 2.1. ábrán, a
keresés eredményét megjelenítő képernyő pedig a 2.2. ábrán látható.
összetettebb keresésekre és a kigyűjtött adatok ábrázolására is.

Lehetőség van
A 2.3. ábrán a

CHEMSAFE® program által generált háromszögdiagram látható.

2.1. ábra: A CHEMSAFE® Inhouse programjának kereső felülete (DECHEMA)

Hiba! A stílus nem létezik.. fejezet
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2.2. ábra: A CHEMSAFE® Inhouse programjának találatokat megjelenítő képernyője (Dechema)

2.3. ábra: A CHEMSAFE® Inhouse programjának háromszögdiagram
megjelenítő ablaka (DECHEMA)

A lokálisan futó változaton kívül létezik két távoli elérésű változat is [62, 61]. Speciális
kliensszoftver segítségével az Interneten keresztül lehet hozzáférni a mindig up-to-date
adatbázishoz, ennek az elérésnek költséghatékonysági előnye is lehet, mert ilyen elérés
esetén csak a letöltött adatok mennyiségének mértékében kell fizetni a program
használatáért.

A másik távoli elérés az STN International témaszámon keresztül

közvetlen adatbázis hozzáféréssel történhet.
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2.2 Adatbázisok minőségbiztosítása – minőségirányítás
adatbázisai
Az ISO 900X:2000 szabványcsaládban kiemelt hangsúlyt kapott, hogy a minőség
kialakítása a fogyasztói szokások és elvárások figyelembevételével lehet csak sikeres. A
legfontosabb változás a korábbi, ISO 900X:1994 szabványcsaládhoz képest a
folyamatszemlélet és a fogyasztói megelégedettség középpontba állítása [17, 23, 30, 39,
49]. Egy vállalat irányítási rendszere és az általa gyártott termékek előállítása csak a
felhasználók elvárásainak, biztonságtechnikai és egyéb követelményeinek pontos
megismerésével és teljesítésével lehet sikeres, függetlenül attól, hogy a vállalat termékei
hagyományos értelemben vett áruk, vagy szolgáltatások, esetleg adatbázisban tárolt
kritikus fontosságú információk. Nemcsak a megbízható minőségű termék kialakítása
fontos, hanem az is, hogy a termék, amely elnyerte a fogyasztó tetszését, mindig azonos
minőségű legyen, illetve, ha változnak az elvárások, azt folyamatosan nyomon lehessen
követni, és eszerint átalakítani a terméket, vagy egy újat létrehozni. A fogyasztói
szokások,

igények

változását

a

termék

eladott

mennyiségének

mérésével,

termékbemutatókkal és egyéb piackutatási módszerekkel lehet nyomon követni.
Doktori munkám kapcsolata a minőségbiztosítással és minőségirányítással kettős:
egyrészről a kémiai biztonságtechnikai adatbázisok minőségbiztosításának lehetőségeit
vizsgáltam egy konkrét folyamatszemlélet szerint kialakított gyakorlati alkalmazás
révén, másrészt különböző termékek és szolgáltatások fogyasztói megelégedettségének
mérését támogató Internetes és adatbázis-technikai informatikai megoldási lehetőségeket
kutattam, szintén gyakorlati alkalmazások kapcsán. Tehát a legújabb, ISO 900X:2000
szabvány hangsúlyos, új elemeire vonatkozó gyakorlati implementálási lehetőségeik
elemzését is célomul tűztem ki.

2.2.1 Minőségbiztosítás, minőségirányítás
Az ISO 900X:2000 szabványcsalád abból indul ki, hogy a követelményrendszerében
meghatározott folyamatok, tevékenységek hiánya, vagy azok nem megfelelő alkalmazása
a termékek és szolgáltatások minőségét érintő problémákhoz vezet. Az ISO 9000
szabványok célja olyan rendszerszintű követelmények megfogalmazása, amely a termék
előállításának folyamatában – annak minden pontján – csökkenti a kockázatokat, hogy ez
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által az ügyfelek és más érdekelt felek elégedettsége megfelelő legyen és igényeiket
maximálisan kielégítse. [31, 48, 49]
A szabványokban leírt követelményrendszerre vonatkozó elvárások:
•

tervezett és meghatározott legyen,

•

a rendszerről, a folyamatokról és tevékenységekről kielégítő dokumentáció
készüljön,

•

a felmerült problémákat hatékony és gyors intézkedésekkel oldják meg.

Legyen a szervezetben folyó és a termék minőségére ható minden tevékenység:
•

a céljának elérésére alkalmas módon elvégezhető,

•

ellenőrizhető és igazolható,

•

ha szükséges rekonstruálható,

•

ha indokolt számon kérhető.

A szabvány alkalmazójának, a – szabvány szóhasználatával a szervezetnek – feladata:
•

tudatossá tenni az ügyfélkövetelmények kielégítésének fontosságát a szervezet
minden szintjén,

•

pontosan értelmezni a termék- és a rendszerkövetelményeket a saját termékére,
szolgáltatására, céljaira, tevékenységére és feladataira,

•

felépíteni a modellt, és létrehozni a szervezet működését és a termékeinek
folyamatos fejlesztését megalapozó folyamatokat,

•

fenntartani a szervezet működését, mindent elkövetni az esetlegesen felmerülő
kockázatok, veszteségek és kudarcok kiküszöbölésére. Mérni és igazolni az
ügyfelek megelégedettségét,

•

folyamatosan gondoskodni a folyamatoknak az ügyfél elégedettség fokozására
irányuló fejlesztéséről.

Ezért az ISO 9000-es szabványcsalád arra a feltételezésre épül, hogy a szabványt
alkalmazó szervezet:
•

Tudatosan, felügyelt módon törekszik az ügyfeleinek, vevőinek, az igényeiknek
és a felhasználás körülményeinek megismerésére, megértésére és kielégítésére.

•

Tudatosan, felügyelt módon törekszik eredményességének és hatékonyságának
javítására, a célok kinyilvánítása, a munkatársak bevonása, továbbá a kockázatok
csökkentése által.
Hiba! A stílus nem létezik.. fejezet
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•

Termékének előállítása során minden feladatot felügyelt folyamatokban lát el.

ISO 9001 a
követelményszabvány
ISO 9000-es szabványcsalád: 1987, 1994, 2000
ISO 900X-minőségmenedzsment rendszerek
ISO 100XX-ellenőrzés, felügyelet

I.

II.

III.

Ügyfélközpontúság

Eredményesség és
hatékonyság

Folyamatok

Megelőzés
2.1. ábra: Az ISO 900X szabványcsalád alapjai [48]

Bemenet
•

Felhasználható
termékek

•

Erőforrások

Tevékenység:
mérések,
termékparaméterek
meghatározása.

Folyamat

Kimenet

Egymással
kapcsolatban vagy
kölcsönhatásban álló
tevékenységek sora,
melyek a bemeneteket
kimenetekké alakítják.

•

Termékek

•

Folyamatban
elvégzett
tevékenységek
eredményei

2.2. ábra: Egy folyamat modellje [48]

Az ISO 9000-es szabványok, alapelvüknek megfelelően, a szervezet tevékenységétől és
méretétől függetlenül alkalmazhatóak. [5, 6, 28] Így egyaránt eredményesek a kis-,
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közepes- és nagyméretű szervezetek esetében, az ipar, a szolgáltatás, a közszolgáltatás és
egyéb területeken.
Az ISO 9000: 2000 család négy elsődleges szabványt tartalmaz a 2.1. táblázat szerint.
ISO 9000

Minőségmenedzsment rendszerek – Alapok és szótár

ISO 9001

Minőségmenedzsment rendszerek – Követelmények

ISO 9004

Minőségmenedzsment rendszerek – Útmutató a teljesítő képesség fejlesztésére

ISO 19011

Minőség és környezeti auditok irányelvei

2.1. táblázat: ISO 900X:2000 elsődleges szabványai

A korábbi változatokhoz képest jelentősen csökkentett számú egyéb dokumentumot
(irányelv szabványt, brosúrát, szakmai jelentést és szakmai előírást) tartalmaz, és komoly
segítséget

ad

ahhoz,

hogy

az

őket

alkalmazó

szervezetek

túllépjenek

a

minőségmenedzsment rendszer követelményeknek való megfelelést igazoló tanúsítvány
megszerzésének és fenntartásának célján.
Az ISO 9001:2000-es szabványt az ügyfélkövetelmények eredményes kielégítését
bizonyítani szándékozó szervezetek szempontjait tekintve alakították ki, az ISO
9004:2000 pedig túlmutat a 9001-en egy versenyképesebb menedzsmentrendszer felé,
melyben az összes érdekelt fél igényeit vették figyelembe. Bár a két szabvány két önálló
egység, mégis "konzisztens párt" alkotnak, felépítésük azonos, ezzel is könnyítik az
átmenetet a 9004-es modell felé, és így segítik hozzá a szervezetet működésének
hatékonyság-fokozásához is. A "konzisztens pár" fő célja a modern menedzsment-elvek
és a gyakorlat összekapcsolása a szervezet folyamataival és tevékenységeivel, beleértve
az ügyfél-elégedettség elérését, az eredményesség és a hatékonyság fokozását, és a
folyamatos fejlesztés támogatását is. Az előbbieket tekintetbe véve a szabványcsalád
módosítását a következő igények indokolják:
•

*

alkalmasság az összes termékkategóriában, bármilyen méretű szervezetre,

III. Folyamatok: Ide tartozik az érték-hozzáadó átalakítás, amely embereket és / vagy egyéb erőforrásokat

von be a működésbe.
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•

egyszerű használhatóság és könnyű érthetőség,

•

legyen képes a minőségrendszernek és a szervezet céljait megvalósító
folyamatoknak az összekapcsolására,

•

legyen összeegyeztethető más menedzsment szabványokkal,

•

teremtsen összehangolt alapot és gyakorlatot a különleges szervezetek igényeivel
és érdekeivel.

Így az ISO 9000:2000 szabványcsalád alkalmazásával a szervezet, legyen az magánvagy állami tulajdonban, nagy vagy kicsi, állítson elő javakat, szolgáltatásokat, szoftvert
vagy adatbázisokat, egy olyan eszközhöz juthat, amely belső és külső előnyök eléréséhez
segíti hozzá. Az ISO 9000:2000-es szabványt megalkotók szakítottak a 20 elemes
kockázatforrás-központú leírásmóddal, és helyette az alkalmazók számára sokkal
érthetőbb, az ISO 14000 környezetközpontú irányítási rendszerénél már bevált
folyamatközpontú leírás módszerét választották. [11, 17] Abból indultak ki, hogy minden
szervezet értékteremtő folyamatai az ügyféltől az ügyfélig tartanak, és a belső
működésben a reálfolyamaton kívül négy másik folyamat játszik szerepet. Ezek az
irányításnak, az erőforrások folyamatos rendelkezésre állásának, a mérés-elemzésfejlesztésnek,

valamint

minőségmenedzsment-rendszer

folyamatos

fejlesztésének

folyamatai. A közöttük lévő, a szabványban is meghatározott kapcsolatokat a 2.3. ábra
szemlélteti:

2.3. ábra: A szabvány modellje [17]

Hiba! A stílus nem létezik.. fejezet

17/135

Hiba! A stílus nem létezik. – Hiba! A stílus nem létezik.

2.2.2 REFSTYLEREFSEQARABICPiackutatás
A termelőnek, szolgáltatónak vagy értékesítőnek folyamatosan meg kell ismernie a
célcsoportjának igényeit, alapvető szükségleteit az adott termékkel, termékcsoporttal ill.
szolgáltatással kapcsolatban [20, 36].

Ennek különböző módszereit piackutatásnak

nevezik. Az elektronikus piackutatás és kereskedelem a hagyományostól a megvalósítás
módjában tér el. Míg a hagyományos kereskedelemben és piackutatásban a vásárlás
minden eleme személyes, közvetlen kapcsolatban bonyolódik, az elektronikus formában
egyre kevésbé szükséges a személyes kapcsolat. [29, 56, 58] Ennek természetesen
előnyös és hátrányos következményei is vannak, a 2.1. táblázatban összehasonlítom a
hagyományos és az Internetes (elektronikus) piackutatást. [25]

Munkaerőigény

Hagyományos

Elektronikus

Sok kérdezőbiztost igényel

Csak az adatok összesítéséhez igényel
személyi munkaerőt

Adatfeldolgozás

További

Manuális, időigényes, pontatlan

Szoftverekkel automatizálható, gyors,

lehet

pontos

Változó igények esetén új

Az Internetes kérdőívek folyamatosan

alkalmazhatóság kérdőív készítése és kutatás

Költség

frissíthetők, módosíthatók, bővíthetők

lebonyolítása szükséges

és újrahasznosíthatók.

Magas munkabér-költségek

Magas egyszeri kiadás, olcsó
üzemeltetés

2.1. táblázat: Hagyományos és elektronikus piackutatás összehasonlítása

Az e-kereskedelem gyakorlatilag minden olyan kereskedelmi tevékenységet magába
foglal, ahol a tranzakció elektronikus úton, telekommunikációs hálózat felhasználásával
történik. E tranzakciók egyaránt történhetnek cégek között, cégek és ügyfeleik között,
illetve cégek és a közigazgatás között. A tevékenységek köre tág. Kiterjed az áruk,
szolgáltatások és közvetlenül letölthető termékek (könyvek, zene, filmek, szoftverek,
vagy éppen nagy értékű adatok) forgalmazására és reklámozására, piackutatására is. [40,
58]
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2.2.3 Kérdőívszerkesztés
A piackutatás legelterjedtebb és legjobban kiértékelhető módszere a fogyasztók,
felhasználók kérőíves kikérdezése. Még az elektronikus úton kivitelezett piackutatások
előkészítésének, kivitelezésének és elemzésének a idő és költségigénye is igen magas,
így cél, hogy a leghatékonyabb kérdőívet hozzuk létre. Az alábbiakban a kérdőíves
kutatás hét ajánlott lépését sorolom fel a felhasznált irodalom alapján. [35]
I. Elsőként a vizsgálandó problémát kell meghatározni. (pl. miért csökkent adott termék
fogyasztása, miért a konkurens cég termékét részesíti előnyben a fogyasztó). Ezt nem
csak globálisan kell leírni, hanem részleteiben is fel kell tárni. Prioritás listát kell
kialakítani, ami tartalmazza a lényegestől a kevésbé fontos kérdések sorát. A válaszadási
arány nagyságrendekkel növekszik, ha olyan fontos kérdéseket teszünk fel, ami érdekli a
megkérdezetteket, és amire valamilyen szinten érdekük is, hogy válaszoljanak. Ebben a
fázisban az is fontos, hogy a kapcsolódó piackutatásra értékteremtő stratégiát
dolgozzanak ki, elvárható legyen a megtérülés.
II. A megoldandó problémát részproblémákra kell bontani (operációracionalizálás). A
részproblémákhoz külön piackutatási módszereket is használhatunk (primer, szekunder),
ha szükséges. A részproblémák meghatározására épül a kutatási program, amely három
részből áll (kutatási terv, időterv, költségterv).
III. A kérdőív megszerkesztése. Ezt rendszerint rövid magyarázattal kezdjük, amely
bemutatja a megkérdezés célját, azt, aki végzi a vizsgálatot, és azt bizonyítja, hogy a
válaszadónak

előnyös,

ha

megválaszolja

a

kérdéseket.

Fontos

az

elején

"alapszegmentálással" kezdeni, vagyis a nem, a kor, a foglalkozás, az iskolai végzettség
iránt érdeklődő kérdések feltevése. Fontos feltenni már az első pár kérdés közt a kutatás
tárgyával kapcsolatosan ún. "szűrőkérdéseket". Végül, de nem utolsósorban meg kell
köszönni a válaszadónak a segítségét.
IV. A szükséges adatok ellenőrzése (szűrés). Két célja lehet: a kérdezőbiztos ill. a
válaszadó válasz-megbízhatóságának ellenőrzése. A minta 10-20%-át szokás újra
lekérdezni.
V. Az adatok feldolgozása.
VI. Az adatok értékelése és a probléma megoldása.
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VII. Prezentáció. Rövid látványos és részletelemző változat egyaránt lehetséges, ezt
általában a megrendelő dönti el. [4, 35, 52]

2.3 Fizikai-kémiai és matematikai modellezési alapok
Mivel

munkám

egyik

szakasza

a

gázok

robbanáshatár-adatbázisának

minőségbiztosításával kapcsolatos informatikai megoldások vizsgálata volt, itt adom
meg e terület fizikai-kémiai hátterének alapszintű ismertetését.

Az alábbiakban

bemutatom a gáz-robbanási folyamatok alapjait, a robbanási-tartomány jellemzőit,
különös tekintettel a robbanáshatár-görbe közelítésére alkalmazható interpolációs
módszerekre.

2.3.1 Gázelegyek robbanáshatár vizsgálata
A robbanásveszélyes gázelegyek biztonságos felhasználásához elengedhetetlen ezek
égési tulajdonságainak pontos ismerete. Éghető gázok esetében általában két határérték
ismert, az alsó és felső robbanási koncentráció határ. A gyakorlatból is tudjuk, hogy
gyulladás és robbanás csak bizonyos koncentráció-arányok mellett történhet, a
robbanásveszélyes koncentráció arányok összefüggő tartományt képeznek a komponensarány térben [47, 55, 57].
Az a robbanási tartomány, ahol a gázelegy robbanásának láncreakciója meg tud indulni,
mérésekkel határozható meg.

Robbanásbiztosnak mondhatók azok az elegyek,

amelyekben a lángterjedés bizonyos távolságot nem ér el, begyújtáskor a láng hossza
kisebb, mint a szabvány szerinti hosszúság. [9] A robbanási tartományra vonatkozó
gyakorlati méréseken túl jellemzésére léteznek elméleti becslések is, ilyen például a
sztöchiometriai koncentráció elméleti meghatározása, amellyel kiszámítható az az oxigén
vagy oxidátor koncentráció, ami szükséges a teljes égéshez.

Gázrobbanás
Gázrobbanás alatt az a folyamat értendő, amikor homogén gázelegy – robbanógázlevegő

vagy

robbanógáz-oxidátor

–

égése

gyors

nyomásnövekedést

okoz.

Gázrobbanások történhetnek feldolgozó berendezésekben vagy csövekben, épületekben
vagy külső egységekben, nyitott feldolgozó területeken vagy szabad térben. A
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gázrobbanás eseménye szabadabban is értelmezhető – beleérthetőek a robbanás pillanatát
megelőző és az azt követő események is.
Amikor a létrejövő gázfelhő nincs a gyulladási határon belül, vagy amikor nincs
begyújtó forrás, a gázfelhő egyszerűen eloszolhat, eltűnhet.

A gyulladás történhet

azonnal, de akár sok perces késleltetéssel is bekövetkezhet a körülmények
függvényében. Abban az esetben, ha a gázelegy egyenletes elkeveredését megelőzően
azonnali begyulladás történik, az égés lassabb tűz formájában fog bekövetkezni.

A

legveszélyesebb szituáció az, amikor nagy, robbanógázból és levegőből jól elkeveredett
gázfelhő alakul ki, és rendelkezésre áll megfelelő szikraforrás is. A gáz kiengedése és a
begyújtás között eltelhet néhány másodperc, de akár néhány perc is. A robbanógáz
mennyisége néhány kilogrammtól több tonnáig is terjedhet.
Az égés hatására létrejövő nyomásváltozás mértéke függ a lángterjedési sebességtől és a
tágulási tértől. A gázrobbanások következményei eltérő nagyságú károk lehetnek, a
semmilyen gyakorlati kártól egészen a teljes pusztításig.

A robbanás által kifejtett

nyomásnövekedés anyagi és személyi károkat okozhat, vagy balesetekhez és
tűzesetekhez vezethet, láncreakciót indíthat el. A gázrobbanásokat nagyon gyakran tűz
követi.
Amikor az éghetőgáz-felhő begyullad, a lángterjedés két fajtája lehetséges:
•

deflagráció vagy

•

detonáció.

A deflagráció gyakoribb, mint a detonáció. Ilyenkor a tűz hangsebességnél lassabban
terjed a még el nem égett gázhoz képest, tipikusan 1-től 330 m/s-os lángterjedési
sebességgel. Detonáció folyamán a lángterjedés hangsebességnél gyorsabban történik,
1500-2000 m/s-os jellemző sebességgel, amit lökéshullám jellemez. [68]
A szénhidrogének és levegő keverékének gyenge szikra hatására történő robbanásakor a
lángterjedés lassú, lamináris áramlású, 3-4 m/s-es terjedési sebességgel.

Valóban

lezáratlan körülmények között, ahol sem épület, sem egyéb eszközök nem állják útját a
gázfelhő tágulásának, a robbanás terjedésének sebessége nem haladja meg a 20-25 m/sot, a nyomásnövekedés pedig elhanyagolható mértékű. Amennyiben viszont a robbanás
épületben, vagy feldolgozó egységeken belül következik be, a lángterjedés elérheti a
több száz m/s-os sebességet. A gáz égése során a hőmérsékletnövekedés és gyakran a
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keletkező

reakció

következményeként

beálló

térfogatnövekedés

miatt

a

nyomásnövekedés akár 8-9-szeres is lehet. Ilyenkor a láng maga előtt tolja a még el nem
égett gázt, turbulens áramlási mezőket kialakítva. Amikor a láng a turbulens területekre
ér, az effektív égési ráta növekszik, ezzel láncreakciószerűen tovább növelve a
turbulencia mértékét. Az ilyen erős pozitív visszacsatolási mechanizmus okozza a nagy
lángterjedési gyorsulást, az erőteljes nyomásváltozást, ami bizonyos esetekben
átlendülhet deflagrációból detonációba is.
Elzárt esetben, például egy zárt tartályban (állandó térfogatú helyzetben), még nagy
lángterjedési sebesség sem szükséges a nyomásváltozáshoz. A tartályban nincs vagy
nagyon kicsi a nyomáskiegyenlítődés (szellőzés) lehetősége, így akár már lassú
lángterjedés is nyomásnövekedéshez vezet.
A gázrobbanás következményei az alábbi szempontoktól függenek:
•

éghetőanyag és oxidátor típusától,

•

a gázfelhő méretétől és koncentrációs viszonyaitól,

•

a gyújtási pont helyétől és erősségétől,

•

tartály esetén a rajta levő nyílás helyétől, méretétől és alakjától,

•

a berendezés belső strukturális felépítésétől,

•

a csillapítástól.

A gázrobbanások mértéke erősen függ a fenti szempontoktól, így meglehetősen nehéz
előre megbecsülni egy-egy robbanás lefolyásának menetét és mértékét. Az elméleti
meggondolásokon kívül jellemzésükben nagyon fontosak a gyakorlati mérések.

A

robbantási kísérletek veszélyes és költséges volta azonban viszonylag kis számú mérést
tesz lehetővé, így szükségessé válik a mérési eredmények között, a valóságot minél
jobban

megközelítő

interpolációs

eljárások

alkalmazása.

A

gázrobbanások

veszélyessége rendkívüli elvárásokat támaszt a robbanásokat leíró adatbázisok adatainak
megbízhatóságával szemben, ahol a minőségbiztosítási eljárások szigorú alkalmazása
elkerülhetetlen.
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A robbanáshatár-görbe és jellemzői
A doktori munkámban vizsgált rendszerek háromkomponensűeknek tekinthetőek,
általánosan éghetőgáz1, inertgáz és oxidátor komponenseket tartalmaznak. A
háromkomponensű rendszerként való kezelést akkor is alkalmazzák, ha az oxidátor
levegő, esetleg az inertgáz-komponens két gáz meghatározott összetételű keveréke, mint
pl. a szénmonoxid/(nitrogén + vízgőz)/levegő, vagy a szénmonoxid/(argon +
vízgőz)/levegő rendszerek esetében.

A rendszereket leíró adatok az éghetőgáz, az

oxidátor és az inertgáz arányát leíró móltörtek, a kezdeti hőmérséklet és nyomás.
Általában izoterm vagy izobár kísérletsorozatok elvégzésével határozható meg a
robbanási

tartomány,

robbanásveszélyesek,

e

amelyen

belüli

tartományon

robbanásbiztos a gázelegy.

éghetőgáz/oxidátor/inertgáz

kívül

eső

gázkeverék

arányoknál

arányok
pedig

Az izoterm és izobár robbanási tartományok ipari

felhasználásánál a robbanási határgörbe segítségével célszerűen megválasztott jellemző
pontokat és értékeket határoznak meg, amelyek megadásához a robbanási tartományt
határoló síkgörbe megfelelő pontosságú leírása szükséges. [42, 44, 45]
A robbanási határgörbe leírásához azonban általában viszonylag kis számú mért pont áll
rendelkezésre, mivel a mérések igen veszélyesek, valamint idő- és költségigényesek,
továbbá pedig egy-egy az adatbázisba bekerülő kimért pont meghatározásához is – amint
azt kísérleti munkám leírásánál, a 3.1. Laboratóriumi mérések fejezetben ismertetem –
több részkísérlet elvégzése szükséges.

Ezért rendkívül fontos, hogy körültekintően

válasszuk meg az interpolációs módszert, amely segítségével a mért pontokra a
robbanáshatár-görbét illesztjük.
A továbbiakban áttekintést adok az izoterm és izobár terner gázelegyek összetételét leíró
derékszögű és szabályos háromszögdiagram felépítéséről, majd definiálom a robbanási
tartomány alapján meghatározott jellemzőket.

A fejezet végén a gyakorlatban is

alkalmazott interpolációs módszereket mutatom be, amelyek segítségével a mért
pontokra illeszthető a robbanási határgörbe.

1

éghetőgáz alatt itt gázok mellett az éghető gőzöket is értem
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Terner gázelegyek ábrázolása
A három komponens különböző koncentráció-arány állapotainak ábrázolása a harmadik
változó

függése

miatt

(x3=1-x1-x2)

síkban

történik

–

vagy

a

derékszögű

koordinátarendszerben megadott alapszimplexen, vagy pedig szabályos háromszögön,
ahol minden egyes komponensnek a háromszög egy-egy csúcsa felel meg, az oldalakon
pedig a kétkomponensű rendszerek összetétele olvasható le. A következőkben rövid
bevezetést adok az általunk alkalmazott derékszögű és háromszög-diagramok
felépítésére és különböző altípusaira vonatkozólag. [37, 38, 41]

2.1. ábra: Derékszögű diagram

A 2.1. ábrán egy robbanási tartomány derékszögű diagramban való ábrázolását mutatom
be. A diagram függőleges tengelyéről az éghetőgáz, vízszintes tengelyéről pedig az
inertgáz koncentrációt lehet leolvasni. A harmadik, oxidátor- (a konkrét esetben levegő-)
koncentráció az előbbi kettő ismeretében kiszámítható. Például a görbe (P)-vel jelölt
fordulópontjához tartozó koncentrációs értékek: 41% CO2, 4,5% etanol és (100%-41%4,5%=) 54,5% levegő.

A szürkével kitöltött terület azoknak a koncentrációs

kombinációknak a tartománya, amelyek robbanásveszélyesek, az ezeken kívül eső
területen a három komponens nem alkot robbanó elegyet. A területet határoló görbe a
robbanáshatár-görbe, a piros háromszögekkel jelölt értékek a mérés során meghatározott
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határértékek, a kék színű görbe többi pontját interpolációval határoztam meg.

A

robbanási tartományt jellemző berajzolt egyenesek jelentését a későbbiekben ismertetem.
A 2.1. ábrán ugyanez a robbanási tartomány látható, a (P)-vel jelölt fordulópont is
ugyanazokhoz a koncentrációarányokhoz tartozik. Ez az ábrázolási mód közvetlen
lehetőséget biztosít a harmadik komponens százalékos értékének leolvasására.

2.1. ábra: Egyenlőoldalú háromszög diagram

Robbanási határgörbe jellemző értékei
A robbanási tartomány határainak pontos ismerete fontos, de gyakorlati alkalmazások
során sokszor hatékonyabb egy-egy numerikus korlát, jellemző érték ismerete.

A

robbanáshatár-görbéket a robbanási határokon kívül három limitáló aránnyal és ezekhez
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tartozó határoló-értékkel szokták jellemezni [41], ezeket ismertetem az alábbiakban.
Pontosabb megértésükhöz segítséget nyújtanak a 2.1. és a 2.1. ábrák.

Alsó/felső robbanási határ
Gázelegyek

robbanási

tulajdonságainak

jellemzésekor

Németországban

ill.

a

CHEMSAFE® adatbázisban használják az alsó robbanási-határértékeket (LEL – Lower
Explosion Limit) és a felső robbanási-határértékeket (UEL – Upper Explosion Limit).
Az LEL és UEL az az érték, ahol az éghetőgáz koncentrációja az oxidátor gázzal már
nem okoz robbanást ill. már nem továbbítódik az égés önállóan a gázkeverékben. A
gyakorlatban különböző inertgáz-koncentrációk esetén mérik ki azokat az éghetőgáz
koncentrációkat, ahol már illetve még bekövetkezik a lángterjedés illetve robbanás. Az
alsó robbanási határ alatti éghetőgáz koncentrációk illetve a felső robbanási határ feletti
koncentrációk mondhatóak robbanásbiztosnak.
Az első pontpárt abban az esetben veszik fel, amikor nincs inertgáz jelen, tehát csak
kétkomponensű (éghetőgázból és oxidátorból áll) a gázelegy. Ezekből a pontokból indul
ki, illetve ide érkezik a robbanáshatár-görbe, ezt követően aztán inertgáz hozzáadásával,
az inertgáz koncentráció növelésével az alsó és felső limit közötti tartomány általában
szűkül, amíg végül egy bizonyos inertgáz koncentrációnál egy pontban találkozik a két
görbe. Ezt a pontot fordulópontnak (angolul apex, németül Wendepunkt), csúcspontnak
vagy "orrpontnak" nevezzük.
Az alábbiakban ismertetem a robbanáshatár-görbéből levezetett biztonságtechnikai
jellemzőket, amelyek mindig függenek az alkalmazott gázelegytől, a kezdeti nyomás és
hőmérséklet értéktől és a mérési módszertől.

Minimális inertgáz-éghetőgáz arány (ICR)
Az ICR (Inert gas/Combustible gas Ratio) egyenes egy olyan arány-korlátot jelent az
inertgáz és éghetőgáz között, amely mellett bármilyen mennyiségű oxidátor hozzáadása
esetén sem következik be robbanás. Az a minimális inertgáz/éghetőgáz viszony, amely
esetén további oxidátor hozzáadása már nem okozhat robbanást.
Az ICR egyenes meghatározása a nyomással és hőmérséklettel paraméterezett
robbanáshatár-görbéhez a háromszögdiagram oxidátor-csúcsán keresztülhaladó érintő
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megadását jelenti. Erre a vonalra esnek azok az összetételek, amelyek úgy kaphatóak,
hogy az érintő pontban lévő elegyhez egyre nagyobb mennyiségű oxidátort kevernek, így
aszimptotikusan közeledve a diagram csúcsához.
A robbanáshatár-görbe az érintőnek, mint ICR határvonalnak a háromszög oxidátorinertgáz biner oldalához képest mindig a "másik" oldalán lesz, amiből az következik,
hogy az ICR az inertgáz és az oxidátor csúcsok által meghatározott háromszögben nincs
robbanékony gázelegy, ez tehát szűkebb értelemben vett robbanásbiztos terület.

Maximálisan megengedhető éghetőgáz (MXC)
Ha az ICR érintőt a háromszög diagram inertgáz-éghetőgáz biner oldaláig
meghosszabbítjuk, a metszéspontban kapjuk az MXC (Maximum Combustible gas)
pontot. Ez az éghetőgáz/inertgáz keveréknek azon maximális éghetőgáz koncentrációja,
amelyhez további oxidátor hozzáadása már nem okozhat robbanást.

Minimális inertgáz-oxidátor arány (IAR)
Az ICR egyeneshez hasonló gondolatmenettel írható le az IAR (Inert gas/Air (oxidator)
Ratio)

vonal.

Ez

az

egyenes

az

alábbi

értelemben

jelent

határt

az

éghetőgáz/inertgáz/oxidátor rendszerben: az ezen az egyenesen kívül eső (az ábra
szerinti tengely elhelyezkedés esetén az egyenestől jobbra eső) koncentráció értékeknél
biztosan nem következik be robbanás, bármilyen éghetőgáz mennyiségnél sem. Az a
minimális inertgáz/oxidátor viszony, amely esetén további éghetőgáz hozzáadása már
nem okozhat robbanást.
Az IAR vonal szerkesztés szempontjából a robbanáshatár-görbe fordulópontjához
illesztett, az éghetőgáz csúcspont felől húzott érintő.

Minimálisan szükséges inertgáz (MAI)
Az MAI (Maximum Air-Inert gas Concentration) érték az inertgáz/oxidátor keveréknek
azon minimális inertgáz koncentrációja, amelyhez további éghetőgáz hozzáadása már
nem okozhat robbanást. Az MXC ponthoz hasonlóan, ennek meghatározásához az IAR
vonalat kell meghosszabbítani egészen az oxidátor-inertgáz biner oldalig, a kettő
metszéspontja adja a minimálisan szükséges inertgáz értéket.
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Maximális oxigén (vagy oxidátor) tartalom (MOC vagy LOC)
Az MOC (Maximum Oxygen Concentration) vagy a szintén elterjedten használt LOC
(Limiting Oxygen Concentration) elnevezés a háromkomponensű rendszer azon
maximális oxigén (oxidátor) koncentrációját jelöli, amelyhez további éghetőgáz
hozzáadása már nem okozhat robbanást. Meghatározásakor a robbanáshatár-görbéhez a
háromszög éghetőgáz-inertgáz biner oldalával párhuzamos érintőt rajzoljuk be.

2.3.2 Sztöchiometriai koncentráció (SCO/SCA)
A sztöchiometriai koncentráció oxigénben (SCO – Stoichiometric Concentration in
Oxygen) és levegőben (SCA – Stoichiometric Concentration in Air) elméleti úton, az
éghető-gáz összetételének ismeretében kiszámítható értékek arra az oxigén vagy oxidátor
koncentrációra vonatkozólag, ami szükséges a teljes égéshez. Amennyiben a szükséges
oxidátor mennyiség nem áll rendelkezésre, nem történik teljes égés.
A sztöchimetriai koncentráció meghatározásának kettős szempontból van jelentősége:
1. Nehezen mérhető esetekben becslést ad a robbanáshatár-görbe alakjára vonatkozólag,
2. Meglevő mérési eredmények gyors ellenőrzésére ad lehetőséget.
Amint azt a 3.1 fejezetben részletesebben leírom, a robbanáshatár-görbe pontjainak
kimérésekor segítséget nyújt, mint becsült kiindulási érték, hogy a sztöchiometriai
egyenes általában keresztülhalad a robbanáshatár-görbe fordulópontján, vagy alatta
marad annak. Másrészről a gyakorlatban megfigyelt tény, az alábbi összefüggés:
LEL ≈ 0,55 SCA

(mól%)

(Hiba! A stílus nem létezik..1)

A konstans természetesen csak átlagos érték, pontos értéke anyagonként eltérő.
Nagyobb a változatosság a felső robbanási határral való összefüggés vonatkozásában:
UEL = P + Q · n

(mól%)

(Hiba! A stílus nem létezik..2)

Ahol n a szénatomok száma az éghetőgáz molekulájában, P és Q pedig anyagcsoportokra
jellemző konstansok. Carlos J. Hilado határozta meg az itt alkalmazható konstansok
értékét, például alkil-kloridok esetén:
UEL ≈ 1,40 + 0,58 n

(mól%)

(Hiba! A stílus nem létezik..3)
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Így a sztöchiometriai koncentráció elméleti úton való kiszámításával előzetes becslést
lehet kapni, hogy az alsó illetve felső robbanási határokat milyen értékek közelében
keressük.
Ugyanilyen jelentőségű a sztöchiometriai koncentráció ismeretének adatbázisminőségellenőrzésben való alkalmazása. Már létező adatsorok ellenőrzése során, ha a
robbanáshatár-görbe és a sztöchiometriai egyenes nincs a fent leírt viszonyban, az adatok
részletesebb ellenőrzése vagy újramérés ajánlott.

A sztöchiometriai koncentráció meghatározása
A sztöchiometriai koncentráció csak egy előre megadott reakcióegyenlet alapján
értelmezhető. A gyakorlatban abból indulnak ki, hogy a szénhidrogének tökéletes égése
során széndioxid és víz keletkezik. A halogénezett szénhidrogéneknél
CH2F2 + O2 → C2O + H2O + 2HF
A sztöchiometriai koncentráció számítása – olyan esetekben, amikor az éghetőgáz
molekulája csak szén-, hidrogén-, oxigén- és halogén-atomokat tartalmaz – egyszerűen
algoritmizálható,

az

éghetőgáz

összegképletéből

kiszámítható

az

alábbi

összefüggésekkel:

nO2 = a +

b − 2c − d
4

(Hiba! A stílus nem létezik..4)

Ahol

nO2

az éghető gáz teljes elégéséhez szükséges oxigénatomok száma,

a

a szénatomok száma az éghetőgáz-molekulában,

b

a hidrogénatomok száma,

c

az oxigénatomok száma,

d

a halogén atomok száma.

A (Hiba! A stílus nem létezik..4) képlet csak akkor alkalmazható, ha (b-2c) ≥ d,
különben más reakciótermékek jönnek létre.
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A sztöchiometriai koncentráció pedig kiszámítható az nO2 értékből az alábbi képletek
segítségével:

SCO =

100
1 + nO2

(Hiba! A stílus nem létezik..5)

oxigén esetén, illetve

SCA =

100
1 + 4,785 nO2

(Hiba! A stílus nem létezik..6)

levegő esetén.
A képletben használt 4,785-ös érték a 0,209 érték reciproka, amely az oxigén átlagos
moláris koncentrációja száraz levegőben.

2.3.3 Interpolációs módszerek
Doktori munkámban az izoterm és izobár robbanáshatár-görbékhez egyparaméteres
síkgörbék, az izoterm, de változó nyomású, ill. az izobár, de változó hőmérsékletű
robbanáshatár-felületekhez, ill. egyéb fizikai-kémiai jellemzőkhöz kétparaméteres, R3beli felületek interpolációs közelítésére volt szükség. [13]

Síkgörbék közelítése, egyváltozós spline-függvények
A síkbeli paraméteres görbék közelítéséhez általában nem csak a függvény egy
pontsorozata áll rendelkezésre, hanem gyakran ismertek a differenciálhatóságra illetve
közvetlenül a deriváltakra vonatkozó feltételek is. A doktori munkám során megoldandó
robbanáshatár-görbék közelítésénél kiindulhattam abból, hogy a közelítendő függvény
sima, görbülete folytonos valamint a kezdő és végpontokban ismert vagy az érintő
egyenes iránya, vagy az érintő kör görbülete. Az irodalom szerint a fenti szokásos
feltételeket legjobban a spline-függvények elégítik ki. [53, 54] Az alábbiakban megadom
a spline-függvények általános, valamint a munkám során alkalmazott speciális spline-ok
[15, 16, 19, 33] definícióját.
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Harmadfokú egyváltozós spline-függvények
 x < x 2 < x3 < K < x n 
Adott az  1
 pontsorozat, továbbá kezdő és végpontfeltételként a
 y1 y 2 y 3 K y n 

kezdő és a végpontokban az illeszkedő görbének a meredeksége: m1 és mn. Harmadfokú
egyváltozós interpoláló spline-függvénynek nevezzük azt a teljes [x1, xn] intervallumon
kétszer folytonosan differenciálható függvényt, melyre teljesülnek az alábbiak:
f ( x) = ai ⋅ ( x − xi )3 + bi ⋅ ( x − xi ) 2 + ci ⋅ ( x − xi )+ di ha x ∈ [ xi ; xi +1 ] (i = 1,2,..., n − 1)
továbbá f ′( x1 ) = m1
(Hiba!
és f ′( xn ) = mn
A stílus nem létezik..7)

Hasonlóan megadható a harmadfokú spline a második deriváltakra (görbületre)
vonatkozó kezdő és végpont-feltételekkel is.

Harmadfokú paraméteres spline görbék
x
Az  1
 y1

x2
y2

x3 K x n 
 pontsorozatot, ahol az x1, x2, …, xn sorozatra nem szükséges,
y3 K y n 

hogy a szigorú monotonitás teljesüljön, leggyakrabban az ívhossz szerint paraméterezik,
majd a megfelelő – érintőre vagy görbületre vonatkozó – kezdő és végpont-feltételekkel
mind az x abszcissza sorozatra, mind az y ordináta sorozatra az előzőek szerinti kétszer
folytonosan deriválható, szakaszonként harmadfokú függvényt illesztenek.
Előnye a paraméteres görbéknek az f(x) alakú függvény görbékkel szemben, hogy az x
abszcissza értékeknek nem kell szigorúan monoton sorozatot alkotniuk.

Így a

paraméteres görbékkel akár hurkok, spirálok, vagy tetszőleges C'' síkgörbék is leírhatók.

Komonoton vektor spline
A komonoton vektor spline-ok elméleti meghatározását a hagyományos splineirodalomra támaszkodva, valamint G. Groenewold és N. Herrmann eredményeit és
személyes közléseit figyelembe véve alkalmaztuk.
Legyen adott

D = {xi ; y i }i =1 ⊂ ℜ 2 halmaz, használjuk az alábbi ívhossz szerinti
n

paraméterezést:
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0


 i
S = si = 
( x k − x k −1 ) 2 + ( y k − y k −1 ) 2

∑
k =1

n

ha i = 1

(Hiba! A stílus nem
ha i > 1

i =1

létezik..8)

Az Hiba! A stílus nem létezik..8 ívhossz szerinti paraméterezés határozza meg ℜ 2 -ben
a Hiba! A stílus nem létezik..9 vektormezőt:
D x = {si ; xi }i =1 és D y = {s i ; y i }i =1
n

n

(Hiba! A stílus nem létezik..9)

Ekkor az interpoláló függvény vektor-alakja:
F(s)=[x(s); y(s)].

(Hiba! A stílus nem létezik..10)

Az F(s)=[x(s); y(s)] vektorértékű függvényt a D halmazra és az S paraméterezésre
vonatkozóan komonotonnak nevezzük, ha teljesülnek a Hiba! A stílus nem létezik..11ben megadott differencia-hányadosokra a Hiba! A stílus nem létezik..12 és Hiba! A
stílus nem létezik..13 feltételek.
( mi ) x =

y − y i −1
xi − xi −1
és (mi ) y = i
si − si −1
s i − s i −1

(Hiba! A stílus nem létezik..11)

∀s ∈ ( si −1 ; si ) :

x ′( s ) ⋅ (mi ) x > 0 ha (mi ) x ≠ 0
y ′( s ) ⋅ (mi ) y > 0 ha (mi ) y ≠ 0

(Hiba! A stílus nem létezik..12)

∀s ∈ ( si −1 ; si ) :

x ′( s ) = 0 ha (mi ) x = 0
y ′( s ) = 0 ha (mi ) y = 0

(Hiba! A stílus nem létezik..13)

(Minimális energiájú) Bézier felületek
Ha egy fizikai, kémiai, vagy bármely egyéb tudományterület adatbankjában a mért
adatsorok két változótól függnek, az adatbázis használatánál általában elkerülhetetlen
egy megfelelően pontos és sima felület-közelítés. Hogy az ilyen kétváltozós esetek nem
ritkák, elegendő megemlíteni a fizikai kémiában gyakori nyomás és hőmérsékletfüggést,
vagy a gázoknál a nyomás, hőmérséklet, térfogat változók közül az egyik konstans
értéken való tartásakor keletkező felületeket, illetve a munkámban jelentős
háromkomponensű elegyek koncentrációfüggő kétváltozós leírásait. [33]
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A terner rendszerek koncentrációfüggő leírása – figyelembe véve, hogy a három
komponens móltörtjeinek összege egy, egyben a megfelelő kétváltozós függvények
értelmezési tartományának a kétdimenziós alapszimplexre való leszűkítését is jelenti.
A Hannoveri Egyetemmel közös kutatásunk egyik eredményeként fejlesztettünk ki egy
speciális, minimális energiájú, háromszög alapú Bézier felület-családot, melynek
leírását, bár a szoftverkészítésben már itt is részt vettem, itt, az irodalmi részben adom
meg, tekintettel arra, hogy ebben a munkában való részvételem önálló tézispontot nem
jelent, disszertációm egyéb részeiben a felület-közelítést viszont alkalmaztam.
A speciális, minimális energiájú, háromszög alapú Bézier felület-család konstrukciós
elvét legegyszerűbben a négy folton értelmezett, foltonként másodfokú tagján keresztül
érthetjük meg: Maga az energia-minimalizálás szemléletesen egy, felületéhez képest
elhanyagolható vastagságú lemez hajlítási energiáinak minimalizálását jelenti. A 2D
alapszimplexet négy egybevágó diszjunkt háromszögre osztjuk fel, majd a felületet úgy
határozzuk meg, hogy egy-egy háromszög fölött másodfokú, kétváltozós “foltok” írják
le, amelyek az „összevarrásoknál” simán csatlakoznak, és a közelítendő pontokat úgy
írják le, hogy a hajlítási energia minimalizálás kritériumát a teljes alapszimplexen, ill. a
símán csatlakozó rész-háromszögeken is kielégítsék.
Matematikailag a előbb leírtak kiindulása a (Hiba! A stílus nem létezik..14) minimális
energia integrál:

∫∫ F

2
xx

+ 2 Fxy2 + Fyy2 dxdy = min!

(Hiba! A stílus nem létezik..14)

T

Az (Hiba! A stílus nem létezik..14) minimális energia integrált egy háromszög alapú
Bézier felület súlyozott legkisebb négyzetek szerinti illesztésével egészítjük ki, ahol a (Pi
; fi) ponthoz tartozó súly-faktort si jelöli. Magát a speciális minimális energiájú,
háromszög alapú Bézier felületet a (Hiba! A stílus nem létezik..15) minimum probléma
megoldásával határozzuk meg.
N

2
2
2
∫∫ Fxx + 2 Fxy + Fyy dxdy + ∑ si ⋅ {F (Pi ) − f i } = min!(Hiba! A stílus nem
T

2

i =1

létezik..15)
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Legyen adott a mérési pontok halmaza R3-ban: {xi , yi , f i }i =1 . A (Hiba! A stílus nem
N

létezik..15) minimum probléma megoldását a (Hiba! A stílus nem létezik..16) mátrix

egyenlet megoldása jelenti:

(

N

T
A
+
si B i B i
∑

i =1


) ⋅ c = ∑ s f B
N



i =1

i i

T
i

(Hiba! A stílus nem létezik..16)

A (Hiba! A stílus nem létezik..16) mátrix egyenletben Bi jelenti azon mátrix i-edik
sorvektorát, amely mátrix a másodfokú elemi Bernstein polinomoknak a mérési
pontokban számított helyettesítési értékeit tartalmazza. A pedig a minimális energia
mátrix, amelyet a (Hiba! A stílus nem létezik..17) formula kettősintegrál kiszámításával
adunk meg.
A = ∫∫ Dxx DxxT + 2 Dxy DxyT + D yy D Tyy dxdy

(Hiba! A stílus nem létezik..17)

T∆

A (Hiba! A stílus nem létezik..17) elemi, a 2D alapszimplexen vett minimális energia
integrál integrandusában Dxx, Dyy és Dxy az elemi Bernstein polinomok megfelelő
második parciális deriváltjai által meghatározott oszlopvektorokat jelentik.
A matematikai leírásból jól látható, hogy a szoftverezési munka kivitelezéséhez már a
foltonként másodfokú felület esetén is formális algebrai szoftver használata célszerű, az
általánosabb esetekben pedig enélkül a számítások rendkívüli módon bonyolultakká
válnának.

2.4 Informatikai háttér
Doktori munkám rendkívül széles informatikai alapokra épül.

A különböző

programnyelveken való szoftverkészítéstől kezdődően programrendszerek tervezését,
webes megoldások tervezését és megvalósítását, adatbázisok kezelését és ellenőrzését
foglalja magában és mindazt, ami ezekhez járulékosan csatlakozik.

Irodalmi

összefoglalómban ezek közül csupán két eddig kevésbé (vagy másképpen) rendszerező
módon tárgyalt részre térek ki. [3]
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2.4.1 Szoftver ergonómiai alapok
Ergonómia alatt az emberközpontú eszközfejlesztés elmélete értendő - szerszámok,
felszerelések, használati tárgyak olyan kialakítása, hogy azok kényelem, mellékhatások,
funkcionalitás szempontjai szerint optimálisak legyenek. Másik oldalról megközelítve a
kérdéskört az ergonómia célja a munkaeszközök felhasználása során keletkező
egészségkárosító és frusztrációs tényezők minimalizálása. A szoftverek, számítógépen
futó programok is, mint emberek által alkalmazott eszközök tekinthetők, és így
vonatkoznak rájuk

az

ergonómia

általános

elvárásai.

Doktori

munkámhoz

összegyűjtöttem és az alábbiakban leírom a speciálisan szoftverek működésére
vonatkozó ergonómiai kritériumokat.

Ezek egy része a programok működésére,

működtetésére vonatkozik, azonban a szoftverergonómia oldaláról tekintve gyakorlatilag
azonos fontosságú elvárások támaszthatóak a szoftverek megjelenésére, esztétikájára
vonatkozóan. [60, 67, 63]
A minőségbiztosított eljárásokban használt szoftverekben a minőségbiztosítással
kapcsolatos funkciók megvalósítása természetesen a legmagasabb prioritású velük
szemben támasztott elvárás.

Ezek egy része megegyezik a szoftverergonómiai

elvárásokkal, mások szemben állnak azokkal, így az ilyen programok tervezésénél
rendkívül körültekintő mérnöki mérlegelés szükséges.
Működés

A számítógépek által futtatott programok készítésekor az elsődleges cél funkcionalitásuk
kidolgozása. A szoftverek működésére vonatkozólag anélkül is kimondhatók bizonyos
alapkritériumok, hogy egy-egy program által megvalósított konkrét célt figyelembe
vennénk.

A legáltalánosabb tulajdonságokon kívül ilyenek a vezérlésükkel és a

működési sebességükkel kapcsolatos felhasználói igények.
Fontos, hogy a program determinisztikus működésű legyen, kezelése pedig könnyen
elsajátítható. Determinisztikusság alatt szoftverek esetén is az értendő, hogy azonos
inputok mindig azonos outputokat generáljanak.

A program működtetésének jó

tanulhatósága érdekében konzisztens felhasználói interfész létrehozása a cél, ahol
hasonló funkciók hasonló módon aktiválhatók, továbbá a hasonló jellegű adatok mindig
ugyanolyan formátumban jelennek meg a felhasználó számára.

Előmozdítja a

tanulhatóságot egy jól megválasztott metafora alkalmazása, amely a felhasználó az élet
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más területein szerzett tapasztalatainak konzisztens alkalmazására ad lehetőséget a
program kezelése során. Az elmúlt évtized szoftverkészítési irányzatai közé tartozik a
standardizált felhasználói interfészek kifejlődése, amely alkalmazása nagymértékben
csökkentheti

az

új

szoftvertermékek

betanulási

idejét,

miközben

lényegesen

csökkenthető a programok tervezésének ideje is.
A programok vezérlése menürendszer, billentyűkódok és egér-gesztusok kombinált
alkalmazásával történik. Rendelkezésre állnak alternatív vezérlő eszközök, mint például
a hang, optikai vezérlők vagy érintő képernyők, ezekre azonban terjedelem korlátok
miatt nem térek ki. Ergonómiai szempontból cél, hogy ezek logikus felépítésűek ill.
működésűek, a fontos funkciók könnyen elérhetőek legyenek, és alternatív elérési
módokat is kínáljon a program ugyanazon feladatok megvalósítására.

Standardizált

felhasználói interfészek alkalmazása során kiemelten fontos, hogy a más programokban
megismert és alkalmazott alapfunkciók - mint például a vágólap - szintén
implementálásra kerüljenek. A túlautomatizálás is zavarforrás lehet, ez modern
programok visszatérő gyengéje. Az automatikusan induló funkciókra, ugyanúgy, mint a
program többi akciójára, vonatkozik a visszavonhatóság lehetőségének szükségessége.
Megfigyelésen alapuló tény, hogy az ember minden akcióra ösztönösen várható
időtartamot becsül, amennyiben a valóságos várakozási idő túlnyúlik a becsült érték
másfélszeresén, feszült állapotba kerül. Érdekes módon tehát nem a tényleges várakozás
hosszától, hanem a tervezett időhöz való aránytól függ az idegesség.

Ennek

figyelembevétele rendkívül fontos az ergonómikus program-kialakításánál. E szempont
továbbá a program determinisztikus működésével is összefüggésben áll, nemcsak
eredmény, de várakozási idő szempontból is jól kiszámíthatónak kell lennie a működés
során. Az alapvető funkciókra (felhasználói utasításokra, billentyűparancsokra)
gyakorlatilag késleltetés nélkül kell reagálnia, egyébként az az érzés támad a
felhasználóban, hogy a program lassú működése akadályozza a feladata elvégzésében
(még ha ez a valóságban esetleg nem is áll fenn). Ha mégis időigényesebb művelet
elvégzése következik, erre a parancs kiadása pillanatától kezdve visszajelzés szükséges,
amely jó, ha mozgásával jelzi, hogy a program nem állt le. A néhány percnél több időt
igénybevevő munkafolyamatok megszakíthatók kell, hogy legyenek, ehhez lehetőséget
kell adni az állapot mentésére és mentett állapot betöltésére. Különösen ergonómikus
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megoldás, ha az adatok tárolása időről időre, vagy a megszakítás pillanatában
automatikusan megtörténik, esetleg felhasználói megerősítést követően.
Működési szempontból tehát az ergonómikus szoftverek nem elég, ha a központi
funkcióikat valósítják meg maradék nélkül, a használhatóság érdekében kiszámíthatónak,
logikus és áttekinthető működésűnek kell lenniük.
Megjelenés

Az első szakaszban számítógép és felhasználója közti interfész bemeneti oldalát
tekintettem át, a következőkben a másik irány ergonómiai szempontú vizsgálatára térek.
A képernyő felépítése, az azon megjelenő feliratok, képek, színek megfelelő
megválasztása előmozdíthatja, kényelmesebbé teheti a felhasználó munkáját, helytelen
elrendezésük, beállításuk viszont kellemetlenségeket okoz.
A legtöbb szoftver esetében a képernyőn egyszerre vannak jelen az adatbeviteli, vezérlő,
információ megjelenítő és kiegészítő esztétikai elemek.

A program funkcionalitása

figyelembevételével kell feladatarányosan megválasztani e felületek arányát, úgy, hogy
minél kisebb információ-terhelés érje a felhasználót, ugyanakkor viszont minden
szükséges adathoz hozzájusson.
A programok szöveges, képi vagy hang üzeneteken keresztül képesek a felhasználóval
kommunikálni.

Ezek egy részét a felhasználónak nyugtáznia kell, másik részük

mellékinformációként vagy állapotjelzőként jelenik meg a képernyőn. Fontos döntés az
üzenetek tervezésénél a célszerű forma megválasztása, hogy a nem kritikus fontosságú
üzenetek ne szakítsák meg a munkafolyamatot. A program futása során minden fázisban
elég információt kell adni a felhasználónak, hogy tisztában legyen a szoftver futásának
kurrens állapotával, továbbá, hogy döntéseket tudjon hozni, ha pedig más megoldás
nincs, felhívható segítség-képernyőkön keresztül kell kimerítően informálni.
A felhasználó optimális információterhelése érdekében kell kialakítani a képernyőre
kerülő szöveges és képi információ mennyiségét. Esztétikai szempontból is fontos az
egységes betűtípus, több típus alkalmazása csak indokolt esetben és konzisztens módon
ajánlott. Az egyes feliratok betűméretének megválasztásánál szintén a konzekvensségre
kell törekedni, a méret jó, ha arányban áll a felirat fontosságával.

Ergonómiai

szempontból ajánlott a képek, ábrák, sőt díszek alkalmazása is, de itt is a mértékkel való
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alkalmazás a fő szempont. A díszítések, háttérminták alkalmazása sem ellenjavallt, de
ezek sose vegyék el a területet a program működése szempontjából fontosabb
információtól, és ne növeljék a képernyő zsúfoltságát.

Csak akkor alkalmazzunk

ikonokat, ha azok jelentése jól felismerhető. Ha létezik egy funkcióra standard ikon-kép,
ragaszkodjunk ennek alkalmazásához.

Mindig biztosítsunk szöveges feliratot is az

ikonokhoz, amelyek megjelenítése tapasztaltabb felhasználók részére legjobb, ha ki is
kapcsolható.
A színes megjelenítők adta lehetőségek kihasználása hozzájárulhat egy szoftver
ergonómiájának növeléséhez, a színek rossz alkalmazása viszont sok kellemetlenséget
jelenthet a felhasználóknak. Elsődleges szempont a jó láthatóság kell, hogy legyen, a
felirat és a háttérszín vagy minta kontrasztosan, erősen különüljön el egymástól. A
háttérminta ezzel szemben lehető legalacsonyabb kontrasztú legyen. Megoszlanak a
vélemények a világos háttéren sötét betűk vagy a sötét háttéren világos betűk
alkalmazásának előnyeiről, legjobb, ha választási lehetőséget nyújt a program. A fehér
háttér csak jó minőségű, magas frissítési frekvenciájú képernyők alkalmazása esetén
ergonómikus, fehér képernyőterületek megjelenítésénél a legfeltűnőbb a villódzás. A
rikító, feltűnő színek alkalmazása csak különleges programállapotokban indokolt,
ilyenkor fontos információkra, hibajelenségekre hívják fel a figyelmet. Jó a színeket
abban a jelentésükben használni, amint azt a felhasználó az élet más területein
megszokta: vöröset a tiltás, figyelmeztetés, zöldet az engedélyezés, sárgát a várakozás
jelzésére. A kijelző színösszeállításánál mindezen feltételek figyelembe vétele mellett
alapcél az esztétikus megjelenés.
Konfigurálhatóság

Az előző részben részletesen ismertettem a szoftverek általános ergonómiai
szempontjait, azonban a program felhasználóinak egyéni igényei nagyban eltérhetnek
egymástól. Ezért az általános ergonómiai meggondolásokat alkalmazó alapbeállítások
mellett legjobb, ha a program maga konfigurálási lehetőséget tud adni a felhasználónak.
A konfigurálhatóságnak különböző szintjeit nyújthatja a szoftver: színek megválasztása;
képernyőn megjelenő információ mennyiségének szabályzása (mely ikonok látszanak,
ikonfeliratok legyenek-e stb.); betűméret, képek mérete, elhelyezkedésének beállítása;
menürendszer felépítésének változtathatósága; gyorsító billentyűk megválasztása.
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A program által nyújtott beállítási lehetőségek mértéke természetesen arányban kell,
hogy legyen a program egyéb funkcióinak számával, kisebb programok esetén nem
kötelező, sőt félrevezető lehet, ha túlzott hangsúlyt fektet a konfigurálhatóságra.
Amennyiben viszont állítási lehetőségeket kínál a program, kötelező az alapbeállítások
visszaállítására lehetőséget nyújtani.

Ha pedig a programot több felhasználó is

használhatja felváltva, fontos, hogy beállítási profilokat hozhassanak létre.
Minőségbiztosítás és ergonómia

Minőségbiztosított
minőségbiztosítási

folyamatokban
feltételeknek

kell

alkalmazott

szoftvereknek

megfelelniük,

bizonyos

elsősorban
esetekben

a
ezek

megegyeznek az ergonómiai elvárásokkal, de vannak olyan szempontok is, ahol az
ergonómia rovására azoktól el kell térni.
A konzisztens és determinisztikus programműködés minőségbiztosítási szempontból is
ugyanúgy lényeges, mint a program használhatósága céljából.

Míg azonban az

ergonómia szempontjából előnyös a minél nagyobb szabadság nyújtása a felhasználó
részére, minőségbiztosítási meggondolások az alternatívák limitálása mellett szólnak.
Egymásra

épülő

funkciókat

kínáló

szoftvereknél

a

nyomonkövethetőség

és

kiszámíthatóság érdekében meg kell kötni azok végrehajtási sorrendjét. Hasonló okok
miatt cél az is, hogy a program eljárásainak minél nagyobb része automatizált legyen.
Programozás-technikailag általában hasonló megoldásokat igényelnek az akciók
visszavonásával kapcsolatos programrészek és a minőségirányítási szempontból
elengedhetetlen naplózási funkciók. Végül pedig szintén közös elvárás, hogy a szoftver
újabb verziója lefelé mindenképpen, de lehetőség szerint, ha bizonyos megkötések
mellett is, de felfelé is kompatibilis legyen adatmentések és betöltések szintjén.
Az ergonómia és a minőségbiztosított működés tehát nem ellentétes, vagy egymást
kizáró szempont, még ha kompromisszumokat is igényel. A kompromisszumok viszont
kizárólag az ergonómia terén hozhatók meg.

2.4.2 Vizualizálás
A kémia és biokémia különböző területein használt függvények vizualizációja (általában
felületek közelítése és megjelenítése szükséges) a legtöbb esetben az alábbi informatikai
eszközöket igényli:
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•

egy

megfelelő

formális

algebrai

szoftver

(DERIVE,

MATLAB,

MATHEMATICA)

•

egy kiegészítő modul, amin keresztül a fenti program grafikus felületei
programozási szempontból elérhetővé válnak

•

továbbá egy keret programozási nyelv, amelyben az interfész rutinokat hívó
alkalmazás elkészíthető (Delphi, Visual C++, Visual Basic)

Általában a formális algebrai szoftver által végrehajtandó lépéseket el lehet különíteni a
vizualizációs probléma megoldásának elején. Ezt különösen akkor célszerű megtenni, ha
egy-egy felületközelítő függvény meghatározásához csupán a függvény típusától, a
közelítendő pontoktól nem függenek ezek a lépések. Ilyen esetekben a grafikus felületek
programozási szempontból való elérése helyett nem ritkán érdemes önálló szoftvert
készíteni. [32, 33, 34]
A keret programozási nyelv kiválasztásánál például a Delphi, Visual C++, vagy Visual
Basic esetében a célszerűségi különbségek elenyészők, legtöbb esetben az informatikus
preferenciája ill. licenszkérdések döntenek. [24, 26]
Irodalmi szempontból ebbe a fejezetbe tartoznak még a számítógépes grafikához
kapcsolódó ismeretek. Bár a számítógépes grafikát doktori munkámban több helyen is
használtam, irodalmi szempontból itt terjedelmi okok miatt részletesen nem térek ki rá,
csupán néhány hivatkozást adok meg itt az általam használt irodalomra. [2, 12, 14, 50,
59]
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3 Terner gázelegyek robbanási-tartomány vizsgálata
Az minőségbiztosítási módszerek alkalmazása az olyan adatbázisok esetében fontos,
ahol az adatbázis adatai mérésekből származnak, az adatbázis felhasználása pedig
potenciálisan

életveszélyes

helyzetekhez

kapcsolódik.

Tipikusan

ilyen

a

robbanásveszélyes anyagok adatbázisában lévő információ, amit a gyakorlatban
munkaterületek, berendezések biztonságos tervezéséhez, kialakításához és szállításához
használnak. Vizualizációval kapcsolatos kutatásaim gyakorlati alkalmazására nyílt
lehetőség a berlini BAM intézet által létrehozott terner gázelegyek robbanási-tartomány
adatbázisán.

A témakör közelebbi megismerése végett laboratóriumi méréseket

végeztem, majd az intézetben alkalmazott minőségbiztosítási-vizualizációs TRIANGLE
szoftvert bővítettem, végül pedig háromszögön értelmezett felületek megjelenítésére
készült programunkat alkalmaztam robbanási-tartomány vizualizációra.

3.1 Laboratóriumi mérések
Berlinben, doktori munkámnak a BAM-nál végzett részében robbanáshatár-görbéket
mértem lánghossz-megfigyeléses módszerrel, a prEN1839T eljárás alapján A mérések
eredményei az alábbiaktól függenek:

•

az éghető anyag tulajdonságaitól,

•

kezdeti hőmérséklettől,

•

nyomástól,

•

a kísérleti készülék alakjától és méretétől,

•

a gyújtószerkezet típusától,

•

a gyújtáshoz használt energiától,

•

a robbanási határkritérium megválasztásától.

Ahhoz, hogy megbízható, megismételhető és összehasonlítható eredményeket kapjunk, a
robbanáshatár mérésére kialakított módszereket szabványosították. Alapelvét tekintve
kétféle módszert alkalmaznak: az úgynevezett lánghossz megfigyeléses (tube methods)
és a nyomásváltozást figyelő (autoklav/bomb method) módokat. Ezek kivitelezésének
eljárásait különböző szabványok írják elő: korábban a német DIN51649, újabban az
prEN1839T (ezzel mértem) és prEN1839B európai uniós standardok, illetve az
ASTM681-01 (American Standard Test Method) az Egyesült Államokban. Magukban a
szabványokban alapvetően a fent felsorolt utolsó négy pontot rögzítik.
Hiba! A stílus nem létezik.. fejezet

41/135

Hiba! A stílus nem létezik. – Hiba! A stílus nem létezik.

3.1.1 Lánghossz megfigyelés módszer (DIN 51649, prEN1839T –
próba)
80mm átmérőjű üveghengerbe előre beállított koncentrációarányú, homogén (éghető,
oxidátor és inertgázból álló) gázkeveréket kell alulról felfelé engedni szabályozott
hőmérséklet és nyomásviszonyok mellett. A hengerben elektromos gyújtószerkezet van,
mely segítségével – miután a hengerben levő kiegyenlítődött koncentrációjú gázelegyet
nyugalmi állapotba kerül – be kell gyújtani. A robbanási tartományon belülinek
minősítendő a gázelegy, ha a szikra hatására láng jelenik meg a csőben, és az legalább 10
cm-re terjed felfele a szikraforrástól. Biztonságtechnikai meggondolások miatt lehetőség
szerint a becsült robbanási tartományon kívülről indulva fokozatosan változtatva a terner
gázelegy koncentrációarányait lehet megtalálni a robbanási tartomány határértékeit.
Megfelelően megválasztott mérési pontok meghatározása után interpolációs módszerek
alkalmazásával behúzható a teljes robbanáshatár-görbe.
A következőkben részletes leírást adok az általam is használt mérési berendezésről, a
mérés szabvány szerinti menetéről és egy konkrét mérés során szerzett gyakorlati
tapasztalatokról.

A méréshez használt berendezés
A 3.1. ábra szemlélteti a mérési eszközök sematikus elrendezését.

levegő

3.1. ábra: prEN1839T szabvány szerinti mérőeszköz elrendezése
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A mérőhenger (1) célszerűen üvegből vagy más átlátszó anyagból (pl. polikarbon) kell,
hogy készüljön. A prEN1839T szabvány szerint belső átmérője 80 mm, a korábbi
DIN51649 szerint ez az érték 60 mm. A cső hossza legalább 300 mm. Benne két gyújtó
elektróda található (2) 60 mm távolságra a mérőhenger aljától. Anyaguk wolfram és
rozsdamentes acél, átmérőjük maximum 4mm, hegyes kialakításúak és egymás irányába
fordítva 60°-os szögben elhelyezkednek el, 5±1 mm-es térközzel. Az elektródák
nagyfeszültségű transzformátorhoz (6) és időzítő kapcsolóhoz (7) vannak kötve.

A

feszültségforrás a transzformátoron keresztül 50 vagy 60Hz-es, 13 és 16 kV közötti
effektív feszültséget ad az elektródákra az időzítő-kapcsoló által szabályozott 0,5 s
időtartamig. Ez az időtartam a mérendő gázelegy gyulladási tulajdonságaihoz illesztve
minimum 0,2 s-re csökkenthető.
A gázelegy egy háromutas szelepen keresztül (3) jut a henger aljába, a szelep
segítségével lehetőség van a hengeren kívülre ereszteni a gázelegyet.
A gázelegy komponenseinek arányát MFC (Mass Flow Controller) berendezéssel (5)
lehet beállítani, ahonnan az összetevők a keverőtartályba kerülnek (4).
térfogatú keverőtartályban történik a gázelegy homogenizálása.
berendezések használata esetén a térfogat kisebb is lehet.

A 600 ml

Kiegészítő keverő-

Ajánlott (de nehezen

kivitelezhető) a mérőhenger felső kimeneti részén is a gázelegy komponenseinek
arányának a ellenőrzése, ezt az ellenőrzést a mérésem során megfelelő eszköz hiányában
nem tudtam elvégezni. A mérési feltételeknek megfelelő konstans kezdeti hőmérséklet
beállítása a termosztátban (8) történik. Magas-hőmérsékletű mérések során elvárás a
fűtőberendezéssel szemben, hogy a mérőhengerben a gáz axiális irányú hőmérsékletváltozása ne haladja meg a 10K-t a kijelölt hőmérsékletérték környezetében. Ilyen
esetben a mérőrendszer előfűtése szükséges.

A fűtőrendszert a mérést megelőzően

megfelelően át kell fúvatni levegővel az esetleges szivárgásból eredő robbanásveszély
elkerülése érdekében.
A 3.1. ábrán feltüntetetteken kívül fontos része a mérőrendszernek a megfelelő
szellőztető berendezés, aminek segítségével veszélytelenül kiengedhetők a gázok,
továbbá egy törhetetlen üveg vagy polikarbon védőlap a méréseket végző személy
védelme érdekében.
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A megfigyelőhenger alján történik az előre kevert gázelegy beengedése, a cső felső része
pedig az elszívó-rendszerhez kapcsolódik. Fontos, hogy az elszívó-rendszer ne képezzen
a mérőhengerben vákuumot.

A mérés menete
Az éghetőségi illetve robbanási határok megállapítása robbantási kísérletsorozat során
történik, a gázelegy összetevők arányainak változtatása mellett. Az MFC berendezésen
keresztül engedett komponensek mennyisége folyamatosan ellenőrzött, homogén
elkeverésükről a keverőtartály gondoskodik.

Annak érdekében, hogy biztonsági

szempontból célszerűen a robbanási tartományon kívül kezdjük a kísérleteket, a kezdeti
koncentrációs arányok becslése szükséges. Organikus gázok esetén, 20C°-on az alsó
robbanási határértékére (LEL) vonatkozólag jól használható becslési módszer, hogy az
éghetőgáz sztöchiometrikus éghetőgáz/oxidátor arányának kb. a felezőpontot (55%)
vesszük. Ez alatt az érték alatt jó az alsó érték mérését megkezdeni. 20C°-tól eltérő
viszonyok esetén kb. 200C°-ig az LEL és SCA viszonya 50% és 30% között változik
hozzávetőlegesen lineárisan.
A felső robbanási határra (UEL) nincs hasonló becslőmódszer, leginkább hasonló
gázelegyek tapasztalati értékeit lehet felhasználni.
A begyújtási kísérletek előtt a mérőhengert minden esetben át kell fúvatni a gázeleggyel.
Az átfúvatás során a gázból a mérőhenger térfogatának legalább tízszeresét kell
átereszteni a henger alja irányából egyenesen az elszívó rendszerbe.

Az átfúvatást

követően a kiegyenlített állapotban 6-10 másodpercen belül történhet a begyújtás. A
begyújtások alatt célszerűen nem állítjuk le a gázkeverék előállítását, mert az újraindítás
sokkal időigényesebb, erre szolgál a 3-utas szelep, amely lehetővé teszi, hogy a vizsgált
gáz időlegesen a mérőhenger megkerülésével egyenesen az elszívó rendszerbe kerüljön.
A begyújtást követően figyeljük meg, hogy történik-e a kritérium szerinti mértékű
lángterjedés. Zavaró tényező lehet, különösen bizonyos halogéneket tartalmazó elegyek
esetén az un. "halo" effektus. A gáz a szikra környezetében fényt bocsát ki, ami azonban
nincs összefüggésben az égéssel, így a lánghossz megfigyelésekor azt is ellenőrizni kell,
hogy elszakadt-e a láng a szikraforrástól, még ha a "halo" hatás miatt fénylik is. Csak ha
a szakadás is felismerhető, lehet a gázelegyet robbanékonynak minősíteni.

Hiba! A stílus nem létezik.. fejezet

44/135

Hiba! A stílus nem létezik. – Hiba! A stílus nem létezik.

Addig változtatjuk a gázelegy összetételét, amíg el nem érjük a robbanási tartomány
határát, tehát fellángolás nem történik. Ha ezt elértük, visszatérünk az utolsó még
fellángolás nélküli elegyhez, és további 4 ellenőrző mérést végzünk. Ha a 4 kísérlet
egyike sem okoz fellángolást, a pontot el lehet fogadni a robbanási határ görbe egyik
pontjaként. Amennyiben az ellenőrző kísérletek nem konzisztensek, további visszalépés
szükséges.

Ammónia, nitrogén, levegő elegyének robbanáshatár mérése
A BAM kémiai biztonságtechnikai részlegében a képen látható prEN1839T szabványnak
megfelelő lánghossz megfigyelésen alapuló mérőeszköz állt a rendelkezésemre (3.1.
ábra).

Feladatom az ammónia, nitrogén, levegő komponensekből álló gázelegy

robbanási tartományának kimérése volt. A mérések kivitelezésében Oliver Fuß volt
nélkülözhetetlen segítségemre műszerismeretével és a témában szerzett tapasztalatával.
(A mérési jegyzőkönyv egyik oldalát a 9.3. függelékben közlöm)

3.1. ábra: Az prEN1839T szabványnak megfelelően összeállított mérőhely
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Alsó/felső határ meghatározása iterációval
A robbanáshatár-görbe alakjának kimérését a görbe alsó és felső indulópontjának
megkeresésével kezdtük. Ez az LEL és UEL pont meghatározását jelenti az éghetőgáz
tengelyén, vagyis az inertgázt még nem tartalmazó állapotokban. Az ammónia levegőben
való sztöchiometrikus koncentrációja a Hiba! A stílus nem létezik..4-es és a Hiba! A
stílus nem létezik..6-os képletek (28. oldal) alapján:

nO2 = a +

b − 2c − d 3
= = 0,75
4
4

SCANH 3 =

100
100
=
= 21,79 mól%
1 + 4.785 nO2 1 + 4.785 ⋅ 0,75

Ennek ismeretében az LEL-t 21,8 * 0,55 = 12 mól%-os éghetőgáz arány környékén
feltételeztem, így a mérést 12 mól% : 88 mól% éghetőgáz/oxidátor arányok mellett
kezdtem. Az előző szakaszban leírt iterációs eljárással megtaláltam a 14,2 mól%-os
pontot (3.1. ábra, 1. pont), ahol a kritériumot kimerítő lángterjedés volt észlelhető, majd
visszalépéssel ellenőriztem a 14,0 mól%-os értéket, amely az ismételt kísérletek
mindegyikében robbanásbiztosnak mutatkozott.
Az UEL pont megkereséséhez 40 mól%-ról
csökkentettem fokozatosan az éghetőgáz
koncentrációt, amíg 30,2 mól%-nál ismét
lángterjedést nem észleltem.

Ellenőrző

vizsgálatokkal a 30,4 mól%-ot kijelöltem,
mint

felső

robbanási

határt

(2).

Ezt

követően állandó, 19,6 mól%-os inertgáz
arány mellett kerestem a görbe további
pontjait.

A korábban megtalált LEL

pontnál feljebb, 15,0 mól%-os éghetőgáz 3.1. ábra: A robbanási határpontok mérésének
(65,4
mellett

mól%-os

oxidátor)

indítottam

a

koncentráció sorrendje

robbanási

határgörbe

alsó

inertgázkoncentrációhoz tartozó pontjának megkeresését.

ágának

19,6

mól%-os

Ez azonnal lángterjedést

okozott, ezért visszalépés után 14,6 mól%-nál állapítottam meg a robbanási tartomány
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határát (3). A 19,6 mól%-os inertgázkoncentrációhoz felső robbanáshatár pontot is
kerestem, ezt csökkenő lépésekkel végül 19,7 mól%-nál találtam meg (4).
A négy ismert pont és a sztöchiometrikus arányvonal ismeretében már lehetséges a görbe
fordulópontjának kimérése (5).

A felső határvonalhoz tartozó pontokat (2 és 4)

összekötve és az alsó pontokat (1 és 3) összekötve a két egyenes metszéspontjában
indítottam az orrpont keresését. A vizsgálatokat konstans éghetőgáz térfogatszázalék
(16,8 mól%) mentén végeztem egyre csökkenő inertgázkoncentrációk mellett, a
robbanási tartományon belülre a 24,0 mól%-os inertgázkoncentrációnál került az elegy,
visszalépéssel 24,5 mól%-ot állapítottam meg a görbe orrpontjaként (5).
35
Mért pontok
30
Ammónia (mól%)

alsó robbanáshatár
25
felső robbanáshatár
20
ICR
15
IAR

10

MOC (levegő)

5
0

SCA
0

5

10

15

20

25

30

Nitrogén (mól%)

3.2. ábra: Az ammónia/nitrogén/levegő elegy robbanási tartománya derékszögű diagramban ábrázolva

A görbe legfontosabb jellemző pontjainak ismeretében behúztam a robbanáshatár-görbét.
A fordulópont közelében 22 mól% (6 és 7) inertgáz térfogatszázalék mellett további
pontok meghatározását végeztem. Végül az alsó és felső robbanási határ 10mól%-os
inertgázkoncentrációhoz tartozó interpolált értékét (8 és 9, lásd mérési protokoll mintát)
ellenőriztem egy iterációs kísérletsorozattal, amely kismértékben bizonyult csak a
számított érték felett levőnek2.

2

|25,6-24,8| < 0,8; (25,6-24,8)/25,6<0,3%
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A kimért értékeket – a biztonság irányába kell kerekítve – MS Excel táblázatba vittem
be, és a TRIANGLE program (3.2. fejezet) segítségével azonnal ellenőrizhettem a görbe
pontos menetét (3.2. és 3.3. ábra) és a robbanási határ jellemző értékeit különböző
függvényillesztési módszerek mellett (3.1. tábla).

3.3. ábra: Az ammónia/nitrogén/levegő elegy robbanási tartománya egyenlő oldalú
háromszögdiagramban ábrázolva

TYP
LEL
UEL
MAI
MOC
MXC
IAR
ICR
SCA

VAL
VAL
(berechnet) (korrigiert)
14
30,4
29,5
12,2
40,1
0,42
1,49
21,8
3.1.

tábla:

Az

UNT

Bewertung

B G N R U

Mol-%
Mol-%
Mol-%
Mol-%
Mol-%
Mol-%

ammónia/nitrogén/levegő

elegy

robbanási

tartományának jellemző értékei
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3.1.2 Autoklávban nyomásváltozás mérése

3.1. ábra: 14 literes autokláv a BAM kémiai biztonságtechnikai részlegében

A 3.1. ábrán a BAM egyik 0,014m³-es gömbalakú autoklávjáról készült fényképeim
láthatók. A nyomásváltozás megfigyelésén alapuló robbanási tartomány mérés során
homogenizált háromkomponensű gázelegyet engednek nyomástűrő zárt, hengeres vagy
gömb alakú tartályba.

A tartályban gyújtószerkezet van, amely elektromos szikra

segítségével indítja meg a gázelegy robbanását.

A tartályhoz nyomásmérő műszer

csatlakozik, amely segítségével megállapítható a begyújtás hatására a tartályban történt
robbanás által okozott nyomáskülönbség. Robbanásnak tekintik a tartályban létrejövő
reakciót, ha eredményeként adott időintervallumon belül a nyomáskülönbség meghaladja
az eredeti nyomás 5%-át.
Az prEN1839B szabvány szerint az autokláv minimális térfogata 0,005m³. Kialakítása,
belső alkatrészei, szelepei, gyújtórendszere olyan kell, hogy legyen, hogy legalább 15 bar
nyomást kibírjon. A tartály anyaga általában rozsdamentes acél vagy olyan egyéb anyag,
amely megfelelően ellenálló a mért gázok korróziós hatásának is. Az prEN1839B
szabvány szerint kétféle gyújtószerkezet használható a mérőtartályban: az prEN1839Tnél leírt indukciós elvű vagy az un. gyújtóhuzal (fusing wire) elvű. Mindkettő pontos
felépítésére vonatkozólag részletes adatokat tartalmaz a szabvány. A mérési jelentésben
meg kell jelölni a használt gyújtószerkezet típusát. A nyomásmérő műszer részegységei:
nyomásérzékelő, erősítő és illeszthető adatrögzítő berendezés. Az ezekkel kapcsolatos
elvárások és határértékek a szabványban vannak megadva.

Az érzékelő által mért

nyomás-érték a jelerősítőn keresztül jut a rögzítő eszközre, amely akár egy számítógép is
lehet, de bármilyen berendezés megfelel a célnak, ami képes a robbanás alatti túlnyomás
időbeni változását legalább 1ms-os felbontással rögzíteni.
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A lánghossz-vizsgálati módszerrel ellentétben az autoklávos robbanáshatár mérés során a
szükséges összetételű tesztelegy előkészítése nem csak MFC berendezéssel szabályozott
áramlási sebességű folyamatos gázáramok keverésével történhet, hanem parciális
nyomások módszerével is. Eszerint először a tartályban vákuumot kell létrehozni. A
szükséges beeresztendő gázmennyiségek kiszámításánál figyelembe kell venni a
tartályban ilyenkor maradó levegő mennyiségét. Ezt követően egymás után lehet a
gázkomponenseket a tartályba engedni. Az autoklávos módszerrel lehetséges különböző
nyomásviszonyok között a robbanási tartomány kimérése.

Parciális nyomások

módszerének alkalmazása esetén az elegy mindhárom komponense számára egy-egy, a
robbantás során bekövetkező túlnyomásra is felkészített védőszeleppel ellátott bemeneti
cső csatlakozik a tartályhoz.
A mérés menete hasonló a

prEN1839T módszerrel történt laboratóriumi mérésnél

leírtakkal:

•

a műszerek kalibrációja,

•

a vizsgálandó tesztelegy komponenseinek arányának meghatározása:
o a kezdőarányt elméleti úton a sztöchiometriai koncentráció ismeretében

megbecsülni,
o később iterációs módszerrel növelni-csökkenteni a kezdőarányhoz képest

•

a megfelelő összetételű tesztelegy előkészítése, többcsatornás MFC készülékben,
vagy parciális nyomások módszerével

•

az gázelegy begyújtása az indukciós vagy fusing wire elvű gyújtóberendezés
aktiválásával

•

a nyomásérzékelő által rögzített nyomásváltozási felvétel elemzése, hogy történte a robbanási-kritériumnál nagyobb nyomásemelkedés

•

a komponens-aránytér egy pontjáról csak 5 egymást követő negatív kimenetelű
kísérlet elvégzését követően lehet kimondani, hogy a robbanási tartományon
kívül esik. Ezekhez a pontokhoz csatolni kell a begyújtást követő
nyomásváltozást rögzítő felvételeket is

•

minden egyes kísérletet követően gondoskodni kell a mérőtartály belsejében
lerakódott korom eltávolításáról.
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Amint az a fentiekből kitűnik, az autoklávban elvégzett robbanási tartomány vizsgálatok
objektívebb és minőségbiztosítási szempontból jobban nyomon követhető eredményeket
képesek adni.

3.2 A TRIANGLE program
A berlini BAM-ban fejlesztett TRIANGLE szoftver az éghetőgáz/oxidátor/insersgáz
terner rendszerek mérési adatainak feldolgozásához nyújt segítséget. A határgörbe a
robbanási tartomány körül a mérési pontok közötti interpolációval jön létre.

A

határgörbe létrehozása után lehet meghatározni a 2.3.1 fejezetben bemutatott
karakterisztikus egyeneseket és jellemzőket, és lehet ábrázolni az adatokat derékszögű és
szabályos háromszög diagramokban.
A programot a BAM munkatársai kezdték fejleszteni a CHEMSAFE® adatbank
adatbevitele számára.

A helyi adottságoknak megfelelően ez egy Microsoft Excel-lel

működő Visual Basic for Applications program formájában jött létre. Ezt a programot
fejlesztettem tovább doktori munkámban több, elsősorban a vizualizációnak és az adatok
egyéb minőségbiztosítási szempontjainak igényei szerint. Kiegészítettem a programot a
minőségbiztosítási célokat szolgáló sztöchiometriai arányt meghatározó és ábrázoló
részekkel.

Az eredetileg kifejlesztett VBA program felhasználása során számos

síkgörbe-közelítési probléma merült fel, ezek feltérképezése és megoldása is doktori
munkám keretében történt. A világos érthetőség céljából először a program felépítését és
működését mutatom be, majd részletesen ismertetem az általam implementált
bővítéseket. Végül a függelék 9.1. részében áttekintő hivatkozási diagramokat közlök.

3.2.1 A program felépítése
A program modulokból, beviteli ablakokból (form-ok), munkalapokból és diagramokból
épül fel.
egymáshoz

A program moduljainak és a modulokban levő függvények, eljárások
való

viszonyát

a

függelékben

ismertetem.

Fejlesztési

céljaim

megvalósításához a korábbi programkód nagy százalékának módosítására volt szükség:
11-ből 8 program-modulon kellett változtatni (3.1. táblázat), 4 diagramból 3-at érintett a
változás (3.2. táblázat), 5-ből 3 form-ot módosítottam (3.3. táblázat) és a program által
alkalmazott 7 Excel munkalapból 4-nek a tartalma, felépítése változott (3.4. táblázat) a
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programbővítés eredményeképpen.

A konkrét beavatkozások részleteit az egyes

problémák megoldásainál írom le.
Modulok

Tartalmuk

Hauptmodul

Főmenü kezelő rutinok

GlobaleDefinitionen

Globális definíciók modulja

UebernahmeOriginaldaten

Inicializálás

ErmittlungRohdaten

Mérési adatok beolvasását végző rutinok

Auswertungen

Előkészítő és kiértékelő rutinok

*

Interpolation

Interpolációs eljárás fő programja

*

InterpolationFunktionen

Interpolációs eljárás függvényei

*

Grenzwerte

Robbanáshatár jellemzők kiszámítását végző rutinok

*

Diagramm_Interpolation

Interpolált derékszögű diagramrajzoló rutinok

*

Dreieck

Egyenlőoldalú háromszögdiagram rajzoló rutinok

*

Update Dokumentation

Programozói dokumentációs fájl

*

*

3.1. táblázat: A TRIANGLE program moduljai (*-gal jelöltek módosítását végeztem)

Diagram lapok

Tartalmuk

Originaldaten

Eredeti adatok derékszögű diagramja

Interpolation

Interpolált robbanáshatár-görbe derékszögű diagramja

*

Grenzwerte

Robbanási-tartomány jellemzők derékszögű diagramja

*

Dreiecksdiagramm

Egyenlőoldalú háromszögdiagram

*

3.2. táblázat: A TRIANGLE program diagramjai (*-gal jelöltek módosítását
végeztem)
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Form-ok

Tartalmuk

Steuerung

Vezérlő főablak

System Eingabe

Alapadatok kérdőíve

Abfrage

Háromszögdiagram típus

*

InterParameter

Interpolációs eljárás kiválasztása

*

OptionsForm

Diagramok formázásának beállítása

*

*

3.3. táblázat: A TRIANGLE program során megjelenő ablakok
(*-gal jelöltek módosítását végeztem)

Munkalapok

Tartalmuk

Systeminformation

Rendszerinformációk

Originaldaten

Eredeti adatok táblázata

Originaldaten(Rohdaten)

Bemeneti adatok

Interpolation

Interpolált értékek

*

Grenzwerte

Robbanási-tartomány jellemzők

*

Messwerte

Mért adatok

*

Auswertung

Kiértékelt értékek megjelenítése

*

3.4. táblázat: A TRIANGLE program által használt munkalapok (*-gal
jelöltek módosítását végeztem)

3.2.2 A program működése
A TRIANGLE program a minőségbiztosítási elvárásoknak megfelelően szekvenciális
folyamatként teszi lehetővé a kísérleti adatok feldolgozását: kezdve a mérési adatok
bevitelétől, az interpolációs eljárásokon keresztül a robbanási-tartomány jellemzőinek
kiszámításáig és az eredmények diagramokban való megjelenítéséig. Ergonómikusan
implementálja az egymásra épülő lépések végrehajthatósági függéseinek érvényesítését
is.

A következőkben a működést lépésről lépésre, a program ablakainak segítségével

mutatom be.
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3.1. ábra: A TRIANGLE program főmenüje

A program főmenüje (3.1. ábra) három alapvető funkció kiválasztását teszi lehetővé:

•

Neues diagramm – új adatok feldolgozása

•

Diagramm öffnen – létező állomány megnyitása

•

Buch erstellen – adatrendszerek előkészítése nyomtatásra

Az első két pont működését itt mutatom be, a harmadik, teljes mértékben általam
fejlesztett programrész ismertetésére a 4.1 fejezetben kerül sor.

3.2. ábra: A mérési adatok feldolgozásának lépései – a vezérlő menü

Az adatrendszerek kiértékelése csak a 3.2. ábra szerinti pontok sorrendjében történhet. A
program jelzi a már elvégzett lépéseket, checkbox-ok bejelölésével pedig lehetőség van
kiválasztani az elvégzendő részfeladatokat. A kiértékelés lépései az alábbiak:

•

*

Rendszeradatok megadása*

ezeket a lépéseket általában új adatok feldolgozásánál hajtjuk végre
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•

Mért értékek bevitele*

•

Mérési adatok besorolása

•

Interpoláció

•

Határjellemzők kiszámítása

•

Háromszögdiagram elkészítése

A részfeladatok megnevezése mellett a listában látható az Excel munkafüzet azon
lapjának azonosítója és megnevezése, ami az adott kiértékelési lépés kimeneteként
keletkezik. A megjelölt részfeladatok végrehajtása az OK gomb megnyomásával
indítható. Futás során a program további beviteli ablakokon keresztül kér információt a
felhasználótól. A felhasználó által megadott információ szintén dokumentálásra kerül a
munkalapokon. Az egyes kiértékelési lépéseket több alkalommal, többféle beállítás
mellett végre lehet hajtani, azonban újrafuttatásuk magával hordozza a rájuk épülő, őket
követő lépések eredményeinek érvénytelenítését.
Minden egyes adatrendszerről a program a 3.3. ábrán látható dialógus ablakban levő
mezőket kell kitölteni. Az ebben szereplő adatok a következők:

•

A gázelegy három komponensének neve (Stoffsystem): éghetőgáz, inertgáz,
oxidátor, továbbá az éghetőgáz összegképlete, amely a sztöchiometriai
koncentráció kiszámításához szükséges

•

A mérési viszonyok (Messparameter): hőmérséklet és nyomás

•

A mérési adatok mértékegysége (Maßeinheit): térfogat százalék ill. mól-százalék

•

Forrás megjelölés (Quellenangabe)

•

Belső nyilvántartási azonosítók (Interne angaben)

•

Mérési módszer (Bemerkungen)

Új mérési rendszer feldolgozásakor a program lehetőséget biztosít arra, hogy a
felhasználó tetszőleges Excel munkafüzetből kijelölje a mérési adatok táblázatát. Miután
az oszlopok sorrendje szabad, következő lépésben definiálni kell az egyes oszlopok
tartalmát.
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3.3. ábra: A rendszeradatok beviteli ablaka

Az adatok feldolgozása a mérési pontok közötti interpolációval folytatódik. Ehhez a
felhasználó kiválaszthatja az alkalmazandó interpolációs függvényt.

Az eredeti

programban a 3.4. ábrán látható menü első két opciója volt implementálva, a
parametrikus és komonoton spline-ok beépítéséről a 3.2.5. fejezetben írok részletesen.

3.4. ábra: Az interpolációs eljárás kiválasztása
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3.5. ábra: A háromszögdiagram típusának kiválasztó ablaka

A TRIANGLE program elsődleges célja a mérési adatok háromszög diagramok általi
vizualizációjának minőségbiztosított megvalósítása. Ezért a 3.5. és 3.6. ábra beállító
dialógusai segítségével egészen részleteiben szabályozható az ábrák tartalma és
megjelenése.

3.6. ábra: A diagram megjelenítésének konfigurációja
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3.7. ábra: A program kimenete – 11 munkalap, köztük az elkészített háromszögdiagram

Végül a 3.7. ábrán látható a szoftver futásának eredménye, egy 11 munkalapból álló
munkafüzet, amely numerikusan és grafikusan is megjeleníti a mérési adatokból
számítható robbanáshatár-görbét és határ-jellemzőket.

A függelék 9.2. részében

megtalálható a program egy adatrendszerrel való futtatása során keletkezett összes
munkalapja.

3.2.3 Programelemzés
A 3.1. táblázat a TRIANGLE program 10 moduljának kapcsolatait mutatja. A táblázat
soraiban megjelenített modulok mellett szereplő számok azt mutatják, hogy hány eljárást
ill. függvényt használnak az oszlopokban megjelölt modulból. A kiemelt átlós értékek a
modulokon belül történő hívásokat jelölik.
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3.1. táblázat: A TRIANGLE program moduljai közötti eljárás/függvény hívások. A függőlegesen
felsorolt modulok a vízszintesen felsorolt modulok eljárásai és függvényei közül hányat hívnak. Az
átlóban kiemelt értékek a modulok belső hivatkozásainak (lokális hívásainak) számát jelölik.

A táblázatból jól látható, hogy a legtöbb hívás a főmodulból (Hauptmodul) történik
(összesen 36) és ennek a modulnak az eljárásait és függvényeit hívja a legtöbb másik
modul (összesen 74). A részletes eljárás és függvény listát a 9.1. függelékben mutatom
be táblázatos és hívási gráf formában.

3.2.4 A mért határgörbék interpolációja
A

robbanáshatár-görbét

jól

interpoláló

függvénnyel

szemben

a

legfontosabb

követelmény, hogy ne legyenek túllendülései, mert azt az érintő szerkesztés "felerősíti",
és a jellemző pontokban nagy hibát okoz.

Fontos követelmény továbbá, hogy a

függvény minden mért ponton keresztülhaladjon, tehát valóban interpoláló függvényt
alkalmazzunk.
A program korai verziójában törött vonallal, azaz lineáris interpolációval közelítették a
robbanáshatár-görbét, de ez az érintőszerkesztéshez elvileg sem adhatott kielégítő
eredményt.

A szerkesztendő érintők szempontjából a görbe fordulópontja a
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legkritikusabb terület, ahol még viszonylag nagy számú mérési pont esetén is a lineáris
közelítés egyszerűen lecsapja a görbe "orr" részét.
Továbbfejlesztésként a robbanáshatár-görbe adatait két részre bontották, alsó- és felsőrobbanáshatárra, majd az így kapott adatsorra Akima-spline interpolációt [1]
alkalmaztak, ami már a legtöbb adatsorra elfogadható közelítést adott. Míg az Akimaspline implementációja meglehetősen nehézkes, a legtöbb adatsorra parametrikus vektor
spline-ok használata jó közelítést jelent, H. Späth [54] algoritmusa szerint meghatározott
koefficiensekkel.
Az olyan gázelegyek esetén, ahol a robbanáson kívül másodlagos (pl. bomlási) reakciók
is lejátszódnak a robbanáshatár-görbe alakja nagymértékben különbözik. Ezen görbék
esetén két elkülönülő "orr" részt kell közelítenie az interpoláló függvénynek.
Előfordulnak ezek között olyan robbanáshatár-görbék is, amelyeknek orrpontja olyan
élesen fordul vissza, hogy még a vektor spline közelítés is túllendül, hibát okozva az
érintőszerkesztés

után

a

jellemző

pontoknál.

Az

ilyen

elegyeknél

(pl.

butén/nitrogén/levegő keveréknél) a komonoton spline interpoláció jobb eredményt ad.

3.2.5 A komonoton interpolációs eljárás beépítése
Komonotonitás alatt az értendő, hogy a becslőfüggvény emelkedik a mért pont-párok
emelkedése esetén, és csökken, ha az egymást követő mért-értékek csökkenő viszonyban
vannak egymással. A komonoton parametrikus vektor-spline-ok3 teljesítik ezt a feltételt
a vektor minden koordinátájára vonatkozólag.
A megfelelő interpolációs függvény megtalálása érdekében a TRIANGLE programmal
különböző gázelegyekhez tartozó mérési adatrendszereket vizsgáltam.

A problémás

eseteket a 3.1. táblázat tartalmazza.

3

lásd 2.3.3. fejezet, 30. oldal
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3.1. táblázat: Vizsgált adatrendszerek

A 3.1. táblázat Megjegyzés oszlopában utalok a 15 vizsgált rendszer közül arra a négyre,
amely esetén hibás kimenetet adott a paraméteres spline interpolációs eljárás. Ezen
rendszereknél komonoton interpoláció alkalmazásával volt csak lehetséges a 3.1. ábra
bal oldali diagramján is megfigyelhető nemkívánatos túllendülések kiküszöbölése.
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3.1. ábra: butén/nitrogén/levegő (T=297K, P=0,1MPa) elegy robbanáshatár-görbék – hagyományos
(bal oldal) és komonoton vektor spline (jobb oldal) interpoláció alkalmazásakor

A felső robbanási határ hibás görbülete a robbanási tartomány jellemző értékeinek
torzulását is okozza, ezért a hagyományos spline interpolációs eljárás az ilyen és ehhez
hasonló esetekben nem alkalmazható.
A program eredeti változatába épített Akima interpolációs eljárás sok esetben jó
megoldást ad, viszont alkalmazhatósága lehetetlenné válik az olyan robbanási
tartományok esetében, ahol másodlagos reakciók miatt a görbének több lokális
fordulópontja van. Ilyen például a 3.1. táblázatban "Két csúcs" megjegyzéssel jelölt
etilénoxid/CO2/levegő robbanóelegy (3.2. ábra). Az ehhez hasonló esetekben még a
tartomány 90°-os elforgatásának módszerével sem jutunk egyértelmű függvénymenetű
görbéhez, a görbe illesztés kizárólag paraméteres spline interpolációval lehetséges.
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3.2. ábra: A etilénoxid/CO2/levegő elegy robbanási határgörbéje
(T=293K, P=1bar)

és a hozzá tartozó numerikus jellemzők

(táblázatok az előző oldalon)

3.2.6 A fordulópont leírásának problémái
A robbanási tartomány jellemzésére szolgáló értékek (az IAR és ICR egyenesek4) a
robbanáshatár-görbéhez pontosan illesztett érintők segítségével határozhatók meg. Ezek
precíz megállapításához feltétlenül szükséges a robbanáshatár-görbe megfelelő
interpolációs módszerrel való közelítése, mert a túllengéseket okozó, rosszul
megválasztott spline-függvény hibái felerősödve érvényesülhetnek a karakterisztikus
egyenesek illesztésekor.
A 3.1. ábrán bemutatott metán/CO2/levegő rendszer példáján jól szemléltethető, hogy a
nem megfelelő interpolációs módszer alkalmazásából eredő torzulás milyen hibát
okozhat a robbanási tartomány jellemző értékeiben. A 3.1. táblázatban összehasonlítom
a TRIANGLE program által meghatározott jellemző értékeket a programba általam
beépített hagyományos spline interpoláció és a komonoton interpoláció alkalmazása
esetén.

4

A túllendüléseket okozó hagyományos spline általában az MOC érintő

lásd 2.3.1. fejezet
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pozíciójára van hatással, ezáltal pedig a példában is látható módon az igen fontos MXC
értéke torzul rendkívül nagymértékben (2,5%-os eltérés).
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3.1. ábra: metán/CO2/levegő (T=297K, P=0,1MPa) elegy robbanáshatár-görbék – hagyományos (bal
oldal) és komonoton vektor spline (jobb oldal) interpoláció alkalmazásakor

Hagyományos spline Komonoton spline Lineáris Interpoláció
MAI

31,02

31,02

31,02

MOC

13,52

13,54

13,55

MXC

16,95

17,39

17,39

IAR

0,45

0,45

0,45

ICR

4,90

4,75

4,75

3.1. táblázat: A metán/CO2/levegő rendszer különböző interpolációs
módszerekkel illesztett robbanásihatár-görbéjének segítségével meghatározott jellemző értékek

Előfordul azonban, hogy a hagyományos spline szemmel látható torzulást eredményez,
ez azonban kisebb hatással van a karakterisztikus értékekre. A 3.2.5. fejezetben említett
butén/nitrogén/levegő rendszer (3.1. ábra, 61. oldal) példáján figyelhető meg, hogy a
felső robbanáshatár-görbén túllendülést okoz a hagyományos spline interpoláció, de a
3.2. táblázatból kitűnik, hogy a hagyományos spline interpoláció és a komonoton
interpoláció alkalmazása esetén a jellemző értékek között kisebb az eltérés.
A 3.1. táblázatban (60. oldal) felsorolt 15 vizsgált rendszer közül 5-ben tapasztaltam a
fentiekhez hasonló hibákat a hagyományos parametrikus spline alkalmazása esetén, így
ezekben az esetekben mindenképpen szükséges a Komonoton spline használata a
probléma kiküszöbölése érdekében.
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Hagyományos spline Komonoton spline Lineáris Interpoláció
MAI

51,83

51,78

51,78

MOC

9,94

9,96

9,98

MXC

2,68

2,71

2,72

IAR

1,08

1,07

1,07

ICR

36,35

35,93

35,71

3.2. táblázat: A butén/nitrogén/levegő rendszer különböző interpolációs módszerekkel
illesztett robbanásihatár-görbéjének segítségével meghatározott jellemző értékek

3.2.7 Hiányzó fordulópontok kezelése
A BAM adatbázisában lévő adatrendszereket tanulmányozva feltűnt, hogy több esetben
is előfordul, hogy a robbanáshatár-görbék legkritikusabb részénél, a fordulópont körül
hiányoznak vagy nem elégséges számban léteznek mért értékek.

3.1. ábra: propén/nitrogén/oxigén (20°C, 1bar) rendszer
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A program eredeti változata azonban ezeket az eseteket nem kezelte kiemelt módon, a
hiányzó pontok ellenére elvégezte az interpolációt és berajzolta a fordulópontba is a
tisztán becsült görbeszakaszt, ezzel esetenként súlyos torzításokat okozva mind a
robbanási tartomány ábrázolásában, mind pedig a robbanási tartomány leíró
karakterisztikus értékeiben. A 3.1. ábrán látható példa jól szemléltet egy esetet, ahol
szemmel láthatóan hiányzanak a fordulópont környéki mérési értékek. Itt az orrpont
berajzolása a sok hiányzó mérési érték miatt kockázatos volna. Az ábra már a program
általam kiegészített változatával készült, ami érzékeli a kellő számú adat hiányát, és ilyen
esetekben képes a fordulópont görbeszakaszának elhagyására.
Kritériumot dolgoztam ki a hiányzó fordulópontok kiszűrésére, és amennyiben
fordulópont-hiány feltételezhető, a fordulópont pótlására építettem be különböző
lehetőségeket a programba.

A fordulópont hiányára a fordulópont környékén

elhelyezkedő három pont vizsgálatával következtet a program: amennyiben az utolsó két
pont távolsága nagyobb, mint az UEL-LEL távolság bizonyos százaléka a program
választási lehetőséget kínál fel:

•

A fordulópont görbeszakaszának, a 3.1. ábrán is látható módon való elhagyása

•

A fordulópont pótlása az alsó és felső robbanáshatár érintőinek metszéspontjával

•

A fordulópont pótlása a felhasználó által bevitt, a szakirodalomban fellelhető más
forrásokból származó értékkel

A programba eredetileg beépített Akima interpoláció pont beszúrás nélkül is elég
valósághű görbeszakasszal közelíti a fordulópont görbeszakaszát, a hagyományos és
komonoton spline interpoláció azonban hiányzó pont esetén elhagyja az orr részt – az
utolsó pontokat majdnem egyenes vonallal összeköti, ezáltal torzítva, szűkebbnek
indikálva a robbanási tartományt, mely figyelmetlen alkalmazás esetén potenciálisan
életveszélyes helyzetekhez vezethet.
Egy vizsgálati módszert dolgoztam ki a fordulópont-pótlás jóságának vizsgálatára a
különböző módszerek alkalmazása esetén.

A vizsgálathoz egy valóságos, és teljes

mérési rendszert módosítottam úgy, hogy elhagytam belőle egy, majd két további pontot
a görbe fordulópontja közelében.

Összehasonlítottam a különböző interpolációs

eljárások és fordulópont-beszúrási módszerek eredményeként kapott eredményeket.
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A vizsgálat elvégzésében alkalmaztam a 4.3. fejezetben ismertetésre kerülő automatikus
outputot létrehozó általam fejlesztett programrészt.
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3.2. ábra: A pontbeszúrási módszerek vizsgálatához használt forgatókönyv (script) állomány

A 3.2. ábrán látható a vizsgálathoz előkészített forgatókönyv állomány. Az eredeti ,
teljes rendszer az "MC_0.tri" állományban volt, "MC_1.tri"-nek neveztem az állományt
amelyből egy pontot töröltem, "MC_3.tri"-nek pedig amiből három pontot töröltem a
fordulópont környékén.

Az automatikus feldolgozást két sablon állománnyal is

lefuttattam, az első csupán a karakterisztikus értékek gyűjtésére szolgált, ennek tartalma
egyszerűen:
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17,4

4,8

13,5

31,1

0,5

17,4

4,8

Akima MC_1.tri

6,2

30,4

13,3

32,4

0,5

16,9

4,9

Akima MC_3.tri Eredeti beszúrva

6,5

29,0

13,5

31,0

0,5

17,7

4,7

13,6

30,4

0,4

18,1

4,5

12,7

35,1

0,5

15,6

5,4

Akima MC_3.tri Nincs beszúrás
Akima MC_3.tri Érintők metszése

6,2

32,9

3.1. táblázat: A pontbeszúrási módszerek összehasonlítása során kapott eredmények Akima
interpoláció alkalmazása esetén
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A futás során a 3.1. és 3.2. táblázatba szétválasztott eredményeket kaptam Akima ill.
Komonoton spline alkalmazása esetén. Az első (megjelölt) sorokban az eredeti rendszer
eredményei láthatóak, a táblázatokban könnyen összehasonlíthatók a különböző
pontbeszúrási módszerek hatása a robbanási tartomány jellemző értékeire.
Interpoláció

File

Beszúrási mód

Beszúrt pont

Jellemző értékek

Éghető gáz Inert gáz LOC MAI IAR MXC ICR

Komonoton MC_0.tri
Komonoton MC_1.tri Eredeti beszúrva

6,5

13,5 31,0

0,5 17,4

4,8

29,0 13,5 31,0

0,5 17,4

4,8

13,6 30,3

0,4 17,3

4,8

Komonoton MC_1.tri Nincs beszúrás
Komonoton MC_1.tri Érintők metszése

6,2

30,4 13,3 32,4

0,5 16,8

5,0

Komonoton MC_3.tri Eredeti beszúrva

6,5

29,0 13,5 31,0

0,5 17,9

4,6

14,0 27,1

0,4 18,4

4,4

32,9 12,7 35,0

0,5 15,7

5,4

Komonoton MC_3.tri Nincs beszúrás
Komonoton MC_3.tri Érintők metszése

6,2

3.2. táblázat: A pontbeszúrási módszerek összehasonlítása során kapott eredmények Komonoton
spline interpoláció alkalmazása esetén

A hiányzó pontok pótlása során alkalmazott közelítések abszolút százalékos hibáját a
3.3. és 3.4. táblázat alapján lehet összehasonlítani. A táblázatok jobb oldalán üresek
azok a cellák, ahol nincs eltérés az eredeti adatrendszerek jellemző értékeitől.
Inter-

File

Beszúrási mód

Beszúrt pont

Jellemző érték hibája (%)

Éghető gáz Inertgáz

poláció
Akima

MC_0.tri

Akima

MC_1.tri Eredeti beszúrva

Akima

MC_1.tri Nincs beszúrás

Akima

MC_1.tri

6,2

30,4

Akima

MC_3.tri Eredeti beszúrva

6,5

29,0

Akima

MC_3.tri Nincs beszúrás

Akima

MC_3.tri Érintők metszése

6,5

LOC MAI IAR MXC ICR

29,0
0,3
1,5
0,7

6,2

32,9

3,8

2,9

2,1

0,6

1,7

2,1

4,0

6,3

2,6

5,9 12,5

2,0

10,3 12,5

3.3. táblázat: A különböző pontbeszúrási módszerek esetén kapott jellemzők százalékos eltérése
Akima spline interpoláció alkalmazása esetén
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Interpoláció File

Beszúrási mód

Beszúrt pont

Jellemző érték hibája (%)

Éghető gáz Inertgáz LOC MAI IAR MXC ICR
Komonoton MC_0.tri
Komonoton MC_1.tri Eredeti beszúrva

6,5

29,0

Komonoton MC_1.tri Nincs beszúrás
Komonoton MC_1.tri Érintők metszése

6,2

30,4

Komonoton MC_3.tri Eredeti beszúrva

6,5

29,0

Komonoton MC_3.tri Nincs beszúrás
Komonoton MC_3.tri Érintők metszése

6,2

32,9

0,7

2,3

1,5

4,5

3,7

12,6

5,9

12,9

2,0

2,0

0,6
3,4

4,2

2,9

4,2

5,7

8,3

9,8

12,5

3.4. táblázat: A különböző pontbeszúrási módszerek esetén kapott jellemzők százalékos eltérése
Komonoton spline interpoláció alkalmazása esetén

A 3.3. és 3.4. ábrákon a különböző módszerekkel pótolt és az eredeti mérésekkel
meghatározott fordulópont esetén a karakterisztikus értékekben jelentkező eltérések
abszolút százalékos hibáját ábrázolom Akima és Komonoton spline interpolációk
alkalmazása esetén.

Abszolut eltérés % az eredetihez képest

25,0

20,0

15,0

LOC
MAI
IAR
MXC
ICR

10,0

5,0

0,0
MC_0.tri

Eredeti beszúrva

Nincs beszúrás

MC_1.tri

MC_1.tri

Eredeti beszúrva

Nincs beszúrás

Érintők metszése

MC_3.tri

MC_3.tri

MC_3.tri

MC_1.tri
Pont beszúrási módszer

3.3. ábra: A különböző pontbeszúrási módszerek esetén kapott jellemzők százalékos eltérése Akima
spline interpoláció alkalmazása esetén

Ezen ábrák segítségével kitűnik, hogy a hiányzó pontok az IAR (sárga oszlopok)
értékében okozzák a legnagyobb eltérést abban az esetben, ha nem pótoljuk a hiányzó
fordulópontot valamilyen pontbeszúrási módszerrel. Az is jól megfigyelhető, hogy a
hiányzó fordulópont a Komonoton spline interpolációs eljárás alkalmazása során okoz
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nagyobb torzulást a jellemző értékekben, sajnos azonban az Akima spline interpoláció a
gyakorlatban nem minden robbanáshatár-görbe formával alkalmazható.

Egy pont

elhagyása esetén a manuális pontbeszúrás során természetesen az eredetivel azonos
rendszert kapunk, így itt nem tapasztalható semmilyen eltérés.

Az IAR jellemző

közelítéséhez az érintőmetszés módszere a legmegfelelőbb, míg a kritikus fontosságú
MXC érték közelítése akkor a legpontosabb, ha semmilyen mesterséges módszerrel nem
pótoljuk a hiányzó fordulópontot.

Abszolut eltérés % az eredetihez képest

25,0

20,0

15,0

LOC
MAI
IAR
MXC
ICR

10,0

5,0

0,0
MC_0.tri

Eredeti beszúrva

Nincs beszúrás

Érintők metszése

Eredeti beszúrva

Nincs beszúrás

Érintők metszése

MC_1.tri

MC_1.tri

MC_1.tri

MC_3.tri

MC_3.tri

MC_3.tri

Pont beszúrási módszer

3.4. ábra: A különböző pontbeszúrási módszerek esetén kapott jellemzők százalékos eltérése
Komonoton spline interpoláció alkalmazása esetén

A másik sablon, amelyet az automatikus feldolgozás forgatókönyvvel használtam a
derékszögű diagramok összegyűjtésére szolgált a fent ismertetett különböző módszerek
esetén, e futtatás eredményeit a 9.3. függelékben mutatom be.

3.2.8 A sztöchiometriai arány kezelése
A 2.3.2. fejezetben leírtak alapján jól látható a sztöchiometriai arány ismeretének és a
robbanási tartomány diagramokban történő megjelenítésének fontossága minőségbiztosítási szempontból. A sztöchiometriai arány az éghetőgáz és oxidátor (oxigén vagy
levegő) között fennálló arány, ahol tökéletes égés következik be. A sztöchiometriai
egyenes derékszögű vagy egyenlő oldalú háromszögdiagramban való elhelyezkedése a
mért értékek gyors, elsőszintű validálását teszi lehetővé. A sztöchiometriai egyenes
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mindig a tartományon belül indul az éghetőgáz tengelytől, körülbelül az alsó robbanási
határérték (LEL) kétszeresénél és általában áthalad a görbe fordulópontján. Amennyiben
a diagram szemrevételezésre nem felel a fenti ismérveknek, az adatok tüzetesebb
ellenőrzése válhat szükségessé, így a 4.1.1. fejezetben leírt feladathoz hasonló esetekben
nagyobb számú adatrendszer gyors ellenőrzéséhez jelent segítséget.
A

sztöchiometriai

arány

értékének

kiszámításához

mindössze

az

éghetőgáz

összegképletének és az oxidátor típusának ismerete szükséges. Sajnos a TRIANGLE
program korábbi változata az éghetőgázt általában csak
német elnevezésével jelenítette meg, így első lépésként az
összegképlet rendszeradatok közé való felvétele volt
nélkülözhetetlen (3.3. ábra – Brenngas Summenformel, 55.
oldal). Az összegképlet ismeretében már egyszerű sztringfeldolgozási feladat a (Hiba! A stílus nem létezik..4) képlet
szerinti nO2 meghatározása (28. oldal), és ez alapján az SCO
vagy SCA érték kiszámítása, ehhez a 3.1. táblázat szerinti
segédtáblázatot érdemes használni. A program könnyen

Si
Cl
Br
C
H
O
P
S
I
F
3.1.

1
-0,25
-0,25
1
0,25
-0,5
1,25
1
-0,25
-0,25
táblázat:

nO2

kiszá-

mításához használt segédtáblázat

felkészíthető további kémiai elemek kezelésére is.
A 4.1. fejezetben bemutatandó automatizált nyomtatott output készítése során arra
kerestem megoldást, hogy ne kelljen a korábban készült, nagyszámú rendszerbe
egyesével bevinni az összegképleteket.

Megoldásként egy második segédtáblázat

született (3.2. táblázat), amely összerendeli az éghetőgázok elnevezéseit a hozzájuk
tartozó összegképletekkel. E listát a program automatikusan bővíti az újabb éghető gázok
neveivel (az összegképlet helyét üresen hagyva), amennyiben olyat talál, ami addig nem
szerepelt a listában.

Egy-egy automatikus feldolgozási menet végeztével aztán a

felhasználónak ellenőriznie kell, hogy került-e újabb éghetőgáz elnevezés a listába. Ha
került, meg kell adni az újakhoz tartozó összegképleteket és arányokat, majd újra futtatni
a feldolgozást, amely során már a program hozzáfér a hiányzó összetevők
összegképletéhez is.
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Összetevő(k)

Összegképlet

Első összetevő aránya

Ethylen

C2H4

100%

Methan

CH4

100%

Stickstoff

N2

100%

Sauerstoff

O2

100%

CO2

100%

H2

100%

Luft

100%

C2H4/CH4

50%

C2H4O

100%

C2H4/CH4

50%

Ethen

C2H4

100%

Argon

Ar

100%

Helium

He

100%

Wasser

H2O

100%

R 134a

C2H2F4

100%

Ammoniak

NH3

100%

Kohlenmonoxid

CO

100%

Propen

C3H6

100%

Ethanol

C2H5OH

100%

i-Propanol

C3H7OH

100%

Kohlendioxid
Wasserstoff
Luft
Ethen/Methan (50/50)
Oxiran
Methan / Ethen (50/50)

3.2. táblázat: Az éghetőgázok német nyelvű elnevezése és összegképletének
segédtáblázata

Keverék éghetőgázok esetén az összegképletbe perjelet (/) kell illeszteni a két
komponens közé, a harmadik oszlopban pedig meg kell adni az első komponens
százalékos arányát.

Ily módon a program egy- vagy kétkomponensű éghetőgáz

keverékek sztöchiometriai arányának kiszámítására van felkészítve.
A következő feladat a kiszámított sztöchiometriai arány vizualizálása, azaz a robbanási
tartománnyal közös koordináta rendszerben való ábrázolása volt. Ehhez ki kellett
egészítenem a program Grenzwerte, Auswertungen és Dreieck moduljait, meghívva a
program többi egyenesét megrajzoló eljárásait.
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3.3 A Trigon program
A terner rendszerek robbanáshatár-görbéinek megjelenítésekor felmerült a lehetőség,
hogy amennyiben azonos rendszerekről különböző hőmérsékleteken vagy különböző
nyomásokon több méréssorozat is rendelkezésre áll, egy háromszögön értelmezett
felületek megjelenítésére vezetésemmel korábban készült program, a Trigon segítségével
a méréssorozatok által definiált robbanási határ felületet is megjelenítsük. Az ehhez
kapcsolódó munkám leírásában elsőként az eredetileg terner gőz-folyadék egyensúlyi
(VLE5) adatok megjelenítésére készített Trigon szoftvert ismertetem röviden.

(A

szoftver Internetes verziója volt az a kapcsolódó pont ami a BAM figyelmét felhívta az
együttműködés lehetőségére).

3.3.1 Alkalmazás
A Trigon program kis módosításokkal bármilyen terner rendszer vizualizációjára
alkalmas, a következőkben a kémiai vizualizáció két területén való alkalmazását
mutatom

be

röviden:

terner

gőz-folyadék

egyensúlyi

adatok,

valamint

háromkomponensű robbanáshatár-felületek megjelenítését. Ez utóbbi alkalmazásnál
kitérek a fordulópont környékének leírásában adott új megoldásomra.

Elsődleges alkalmazás – VLE
A szoftver elkészítése során az eredetileg megcélzott alkalmazás a terner gőz-folyadék
egyensúlyi rendszerek fizikai-kémiai tulajdonságainak (P,T), mint háromszög felett
értelmezett felületeknek a megjelenítése volt. A vizualizáció lehetőséget ad a
termodinamikai ellenőrzési módszerekben használt közelítő függvények minőségének
kontrollálására a reziduum-felületek megjelenítésén keresztül.
A gőz folyadék egyensúlyi mérési pont megadásához használt négy adat:

5

x

Folyadékkoncentráció

y

Gőzkoncentráció

P

Nyomás

Vapor Liquid Equilibrium
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Hőmérséklet

T

A Gibbs-féle fázisszabály értelmében az így definiált állapot túlhatározott, három fenti
változó segítségével a termodinamikai összefüggések alapján a negyedik kiszámítható,
ily módon a mérés pontossága ellenőrizhető. A pontosság meghatározása céljából a
koegzisztencia egyenlet megoldásából származó aktivitási koefficiensek segítségével
számított gőzkoncentráció használata a legcélszerűbb [37, 38]. Terner rendszerekre a
(Hiba! A stílus nem létezik..18) egyenletet koegzisztencia egyenletnek nevezzük,
(Hiba! A stílus nem létezik..19) adja meg a γ i aktivitási koefficienseket, melyek
ismeretében a (Hiba! A stílus nem létezik..20) alapján számítható a gőzösszetétel. A P
össznyomást (Hiba! A stílus nem létezik..21), a g moláris elegyítési többletszabadentalpiát (Hiba! A stílus nem létezik..22) alapján számoljuk.
2
2
2


∂ g
∂g 
∂ g
0
0
− ∑ xk
P = ∑ xi pi exp  g +
 + x3 p3 exp  g − ∑ xk

∂ xi k =1 ∂ xk 
∂ xk 
i =1
k =1



(Hiba! A

stílus nem létezik..18)


γ i = exp g +


∂g 2 
∂g
− ∑  xk −
∂xi k =1 
∂xk





(i=1,2,3)

(Hiba! A stílus
nem létezik..19)

xi pi0γ i
yi =
P

(i=1,2,3)

(Hiba! A stílus
nem létezik..20)

P = x1 p10γ 1 + x2 p20γ 2 + x3 p30γ 3

(Hiba! A stílus
nem létezik..21)

g = x1 ln γ 1 + x2 ln γ 2 + x3 ln γ 3

(Hiba! A stílus
nem létezik..22)

A (Hiba! A stílus nem létezik..18) koegzisztencia egyenletet egy elsőrendű, implicit
parciális differenciálegyenlet, de a benne szereplő parciális deriváltak valójában egy
ötváltozós (g*) függvény deriváltjai.

Felhasználva a Gibbs-Duhem egyenlet terner

rendszerre felírt (Hiba! A stílus nem létezik..23) alakját:
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VE
HE
dT
x1d ln γ 1 + x2 d ln γ 2 + x3 d ln γ 3 =
dP −
RT
RT 2

(Hiba! A stílus
nem létezik..23)

adódik a (Hiba! A stílus nem létezik..24) összefüggés:

∂ ln γ 3 ∂g V E ∂P H E ∂T
∂g ∂g *
∂ ln γ 1
∂ ln γ 2
=
+ x1
+ x2
+ x3
=
+
−
∂x1 ∂x1
∂x1
∂x1
∂x1
∂x1 RT ∂x1 RT 2 ∂x1

(Hiba! A stílus
nem létezik..24)

Izoterm esetben a (Hiba! A stílus nem létezik..24)-ben szereplő hőmérséklet-deriváltat
tartalmazó tag zérus, a moláris elegyítési többlet-térfogatot tartalmazó tag pedig
elhanyagolható. Izobár esetben a (Hiba! A stílus nem létezik..24)-ben szereplő nyomásderiváltat tartalmazó tag zérus, a moláris elegyítési többlet-entalpia függvény viszont a
legtöbb esetben nem hanyagolható el. A koegzisztencia egyenlet azon megoldásait
keressük, amelyek kielégítik a tiszta anyagoknak ill. a biner rendszereknek megfelelő
peremfeltételeket.
A koegzisztencia egyenlet terner rendszerekre vonatkozó megoldásában a diszkretizációs
lépéseknek megfelelően szükség van néhány kétváltozós felület matematikai
közelítésére, mint ahogy azt témavezetőm és munkacsoportja több munkájukban is
megmutatták. Ezek a felületek izoterm mérési adatok esetén az egyensúlyi nyomás,
izobár esetben a forrpont, s mindkét esetben a moláris többlet-szabadentalpia-felület. A
terner elegyek termodinamikai tulajdonságait háromszög diagram fölött ábrázoljunk. S
bár a matematikai statisztika eszközeivel a háromszög diagram fölötti felületek jól
tesztelhetők, mégis sokszor célravezető a felületek képi megjelenítése is.
A Trigon program segítségével izobár esetben forrpontfelület, izoterm esetben pedig
egyensúlyi nyomás felület tesztelését végezte munkacsoportunk.

A felületek

matematikai előállításához háromszög alapú különböző fokszámú (másod-, harmadfokú)
Bézier felületeket használtunk. A 3.1. ábrán a programmal előállított felületek láthatók.
Ezek az ábrázolások, amelyek kifejlesztésében Heszberger János egyik diplomatémavezetőjeként vettem részt, adták a kiindulást a Trigon program második
alkalmazására, amelyet a következő alfejezetben mutatok be.
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3.1. ábra: Példák a Trigon programmal megjeleníthető gőz-folyadék egyensúlyi felületekre – Izoterm
(328K) aceton-kloroform-hexán egyensúlyi nyomásfelület (bal) és izobár aceton-metanol-etanol
forrpont felület légköri nyomáson (jobb).

Robbanáshatár-felületek ábrázolása
A TRIANGLE program fejezetben (3.2) bemutattam terner rendszerek izoterm és izobár
robbanáshatár-görbéinek síkbeli háromszögdiagramban való megjelenítését.

A

CHEMSAFE adatbázisban egy-egy háromkomponensű rendszernek több különböző
hőmérsékleten és nyomáson mért robbanáshatár-görbéje áll rendelkezésre. Korábban
ezeket a görbéket színkódok alkalmazásával egy diagramban ábrázolták (3.1. ábra).
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3.1. ábra: Hidrogén – levegő - széndioxid rendszer 20, 100, 200,
300 és 400°C-on különböző színű robbanáshatár-görbékkel

A térbeli ábrázolásmód lehetővé teszi, hogy izoterm vagy izobár robbanáshatárfelületeket ábrázoljunk. A Trigon programot úgy egészítettük ki, hogy az izobár és
izoterm szintvonalak között bilineáris interpolációval határozza meg a köztes felületi
pontokat. A 3.2. ábra a fentivel megegyező (izobár) rendszert mutat be ezúttal már
térben, robbanási felületként megjelenítve.

A robbanási felület ábrázolás a felület

„kifelé dőlése” által jobban kiemeli a hőmérséklet emelkedésével bekövetkező robbanási
tartomány-bővülés tendenciáját.
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3.2. ábra: Hidrogén – levegő - széndioxid rendszer 20, 100, 200, 300 és 400°C-on
robbanáshatár-felületi ábrái 90° (bal) és 60° (jobb) háromszög felett ábrázolva a Trigon
program segítségével

A hőmérséklet a függőleges tengely mentén növekszik, az egyes hőmérsékleti szintek
közötti “felület-szalagok” különböző színekkel kerültek kirajzolásra. A fenti példán a
térbeli megjelenítés szemléletesen mutatja, hogy ennél a rendszernél a hőmérséklet
emelkedésével gyorsuló mértékben tágul a robbanási tartomány.

3.3. ábra: Etén - Nitrogén - Levegő rendszer 1, 10 és 100 báron robbanáshatár-felületi
ábrái 90° (bal) és 60° (jobb) háromszög felett ábrázolva a Trigon program segítségével

A 3.3. ábra egy izoterm esetet mutat be a Trigon programmal ábrázolva. A rendszer
érdekessége az alsó, kék színű sávban a robbanási tartomány hirtelen változása.
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3.3.2 Robbanáshatár

felületek

ábrázolása

–

új

megoldás

a

fordulópont környékének leírására
A robbanási veszélyt jelentő tartományok leírásánál a térbeli megjelenítés esetén is – a
síkbelihez hasonlóan – kiemelten fontos az alsó és felső határoló felület találkozásának
közvetlen környezetében a megfelelő pontosságú, és megfelelően megjeleníthető
közelítés. Már az első munkáink alapján nyilvánvaló volt, hogy a TRIANGLE
programba beépített spline szintvonalak elegendően pontosak, a felület-közelítési
probléma tehát a spline szintvonalak közötti terület megfelelő leírására redukálódott. Ez
bi-lineáris 2D interpolációval lehetséges volt az alábbiak szerint:
Jelölje az alábbi ábra szerint xkj és ykj az inertgáz ill. éghető gáz koncentrációkat a j-edik
(Tj) szintvonalon, a k-adik mérési pontban. Ekkor a bi-lineáris interpoláció szerint az
adott négyszög-tartományon:

y j ( x ) = y k +1 +

y k +1, j − y k , j
x k +1 − x k

⋅ ( x − x k ) és T(x, y) = Tj +

Tj+1 −Tj

y j+1(x) − y j (x)

⋅ (y − y j (x))

y
yk,j+1

Tj+1

yk+1,j+1
(x,y)

yk,j
yk+1,j

Tj

x

0
0

xk

Xk+1

3.1. ábra: Bi-lineáris interpoláció négyszög-tartományon

A négyszög-tartományt alapul vevő interpoláció mindaddig alkalmazható, ameddig az
egyik határoló szintvonal fordulópontját el nem érjük. Ha ezután is négyszögtartományon közelítünk, bár a tartomány tetszőleges pontjához kielégítő pontossággal
tudjuk számolni a T(x,y) – vagy P(x,y) – függvényértékeket, a Trigon program
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megjelenítésében ezen a tartományon már nem az interpolált szintvonalak válnak
láthatóvá, hanem a téglalap tartomány arányos felosztásának megfelelő vonalak (a 3.2.
ábra):

3.2. ábra: fordulópont utáni négyszög-tartományok (bal) helyett ívtartományok (jobb)
alkalmazása

Jelölje a jobboldali ábrán bemutatott háromszögtartomány csúcspontjait Po=(Tj,xo,yo),
P1=(Tj+1,x1,y1), P2=(Tj+1,x2,y2), ahol Po a j-edik szintvonal fordulópontja, legyen továbbá

∆Tj.= Tj+1-Tj ; ∆xk=xk-xo ; ∆yk=yk-yo, és a T= Tj +m*∆Tj szintgörbének az rk=PoPk
rádiuszvektorral alkotott metszéspontja (xm;ym). Ekkor a három ponton átmenő sík
egyenletéből:

 m ⋅ ∆T j

det ∆T j
 ∆T
j


∆x m
∆x1
∆x2

∆y m 
 m ∆x m


∆y1  = ∆T j ⋅ det 1 ∆x1
 1 ∆x
∆y 2 
2


Mivel (xm;ym)∈PoPk ⇒ (∆xm;∆ym)=λk∗(∆xk;∆yk) ⇒ m ⋅

Mivel

∆x1

∆y1

∆x 2

∆y 2

∆y m 

∆y1  = 0
∆y 2 

∆x1

∆y1

∆x 2

∆y 2

= λk ⋅

∆x1

∆y1

∆x 2

∆y 2

≠ 0 , adódik: m=λ1=λ2 , tehát jó közelítést kapunk a köztes

szintvonalakra az rk=PoPk rádiuszvektorok m szerinti arányos osztásával.
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3.3.3 A Trigon program működése
A program fejlesztése Pascal nyelven indult, TurboVision rendszer alatt, a program
későbbi, továbbfejlesztett változatai már 32-bites Windows operációs rendszer alatt is
működnek. (Borland Delphi fejlesztőeszközök alá átíráva.) A program alkalmazásának
flexibilitása a többrétű vezérelhetőségének és konfigurálhatóságának köszönhető.

A

következőkben ezeket tekintem át röviden.

Vezérlés
A Trigon program vezérlési sémáját a 3.1. ábra szemlélteti. A központi feldolgozó és
megjelenítő feladatokat ellátó program-maghoz a fejlesztés első fázisában a TurboVision
felhasználói interfészen keresztül lehetett hozzáférni, ezt programtervezői irányításom
alatt kiegészítettük egy általánosan alkalmazható parancssori interfésszel.

A

későbbiekben elkészítettük a program 32-bites változatát is, melyben a TurboVision UI-t
a szabványos Windows grafikus felhasználói felület váltotta fel. A parancssori vezérlés
által lehetővé vált a Trigon szoftver külső programokból való vezérlése, ezáltal
kiterjesztve az alkalmazhatóságát. A 32-bites változat továbbá alkalmassá vált Windows
NT web-szerveren való futtatásra, a megfelelő vezérlő web-formok és az ezeket
kiszolgáló rutinokon keresztül.

Az ezzel kapcsolatos munkámat a 4.1. fejezetben

mutatom be.

3.1. ábra: A Trigon program vezérlése
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Bemenetek
A 3.1. ábra bal oldalán mutatom be a Trigon program bemeneteit.

A másod és

harmadfokú Bézier felületek együtthatóit az adott alkalmazásnak megfelelő külső
program kell, hogy szolgáltassa, szabványos ASCII szövegállomány formájában lehet a
programba betölteni. A program tartalmaz bizonyos számú Bézier függvényt beépítve,
de gyakorlatilag korlátlan lehetőséget biztosít a beépített függvény-értelmező, mellyel
bármilyen függvény megadható a Hewlett Packard programozható számológépek jól
dokumentált függvényleíró nyelvén. [21, 22]
További bemenetet jelent a menürendszeren, dialógus ablakokon vagy parancssorban
megadható megjelenítésre vonatkozó paraméterek: nézőpont, elforgatási és rálátási
szögek, felület típus (háló, takart élek, színezés). Az elforgatást, kicsinyítést/nagyítást,
mozgatást, döntést a numerikusan megadható paramétereken túl interaktív módon az
egér mozgatásával is lehet módosítani. Digitalizáló tábla használatával pedig nem csak
koefficiensekkel definiált függvényeket, de az irodalomban fellelhető ábrák alapján is
lehet adatokat a programba bevinni.
Bézier együtthatók →

→ megjelenítés

Felhasználói függvény →
Numerikus beállítások →

Trigon

→ tárolás (bmp, jpg)

Interaktív beállítások →
Digitalizáló tábla →

→ nyomtatás

3.1. ábra: A Trigon program fekete-doboz modellje

Kimenetek
A 3.1. ábra jobb oldalán a Trigon program kimenetei láthatók. A program-mag által
generált térbeli felületet megtekinthetjük a képernyőn, különböző fájl-formátumokban
eltárolhatjuk képállományként, vagy közvetlenül a programból kinyomtathatjuk.

A

képernyőn való megjelenítésnél – összehasonlítás céljából – lehetőség van több ábra
együttes kijelzésére.
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3.3.4 A Trigon program fejlesztése
A Trigon program hosszú fejlesztési úton jutott el a jelenlegi állapotáig, a kezdetekben
nem ilyen sok-funkciós programnak indult. Egy rövid áttekintést adok a főbb fejlesztési
lépcsőfokokról.
A program központi magja Turbo Pascal 7.0-ben készült, majd fokozatosan bővült egy
felhasználóbarát Turbo Vision felhasználói felülettel.

Ez az alapprogram már

rendelkezett a jelenlegi program majdnem minden funkcionalitásával, de a DOS-os
futtatási felület miatt magában hordozott néhány korlátot.

A Trigon szoftver

szolgáltatásai alapján segédprogramnak tekinthető, mint ilyen nagyobb projektekben
használatos speciális diagramok generálására és megjelenítésére.

Egy-egy ábra

létrehozása hosszadalmas iterációs eljárást igényelhet: létre kell hozni a bemeneti
állományokat, meghívni a programot a megfelelő bemenettel, beállítani a grafikai
paramétereket, majd az eredmény ismeretében esetleg megismételni az eljárást
néhányszor.

Felismertem, hogy külső programok által vezérelhetővé kell tenni a

Trigont, amik segítségére lehetnek a felhasználónak ebben az iterációs eljárásban.
Így a fejlesztés második lépcsőfokaként kiegészítettem a programot egy parancssor
értelmezővel, és egy automatikus – felhasználói beavatkozást nem igénylő – működési
üzemmóddal. Dialógus-panelek helyett lehetőség van a program opcióinak beállítására
parancssori kapcsolók használatával, meg lehet adni a bemenő állományt és a kimeneti
állomány nevét és helyét. Ez teszi lehetővé keretalkalmazások fejlesztését a Trigon
központi diagramkészítő magja köré.
Végül a harmadik lépésben megcéloztam a DOS platform grafikai korlátainak
leküzdését és a program 32 bitessé alakítását, hogy Internet Serveren is futtathatóvá
váljon. A Borland Delphi környezetbe való átírás mellett döntöttem, mert ez igényelte a
legkevesebb módosítást a program forráskódjában, miután a Delphi is ugyanazon a
Pascal nyelven alapszik, amelyben az eredeti program készült.

Ennél a lépésnél

kiemeltem a program magját a Turbo Vision-ös felhasználói környezetből, és új,
Windows stílusú menüt és dialógus ablakokat készítettem a programhoz. Természetesen
a parancssori vezérlés lehetőségét megtartottam a 32-bites változatban is. Az Internetes
környezetben való alkalmazhatóság javítására kiegészítettem a programot, hogy ne csak
BMP, hanem az Interneten jobban alkalmazható JPG formátumban is képes legyen a
kimenetét generálni.
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4 Ipari céloknak megfelelő kiadványkészítés
Doktori munkám minden szoftverezési részéhez olyan dokumentálásnak kellett
kapcsolódnia, amely a szoftverek ipari célú alkalmazását is lehetővé teszi. Ahhoz, hogy
egy adott ipari szektor ilyen jellegű igényeit megfelelően lehessen kielégíteni,
figyelembe kellett vennem a minőségbiztosítás, minőségirányítás idevonatkozó
szabványait, azokat teljes komplex felépítésükben és alkalmazásukban tekintve.

A

feladat összetettségét szemlélteti az alábbi, egy szoftver készítésétől az alkalmazásáig
mutató folyamat:

•

Igényfelmérés

•

Feladatspecifikáció

•

Programtervezés

•

Kódolás

•

Tesztelés

•

Dokumentálás

A kémiai és bioipari adatbázisok felépítése nem csak kísérleti mérésekkel lehetséges,
doktori munkámban a marketingkutatáshoz tartozó igényfelmérési és adatgyűjtési
feladatok egy élelmiszeripari célra készült, de általánosan alkalmazható informatikai
megoldását is kidolgoztam.
Ebben a fejezetben a disszertációm fő részét képező TRIANGLE program
dokumentációjának szoftverezési munkáit írom le, majd a Trigon Remote programomat
mutatom be, végül az első két részhez informatikai szempontból kapcsolódó
marketingkutatáshoz tartozó igényfelmérési és adatgyűjtési feladatok egy élelmiszeripari
célra készült, de általánosan alkalmazható informatikai munkám ismertetése következik.

4.1 Automatizált nyomtatott output
4.1.1 A feladat
A TRIANGLE programban végrehajtott bővítéseink során igény merült fel egy, a
CHEMSAFE® adatbázis alapján készítendő nyomtatott kézikönyv létrehozására. Ennek
érdekében olyan módon kellett kiegészítenem a TRIANGLE programot, hogy több
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adatbázis eredményét egyetlen szerkeszthető és később nyomtatható dokumentumba
tudja összefűzni. E kiinduló feladat azonban a program egyéb vonatkozásaiban is további
kiegészítéseket jelentett, mint például a háromszög és derékszögű diagramok
továbbfejlesztését.

Több adatbázis összefűzése egy dokumentumba
Alapvető célom az volt, hogy egy olyan rendszert hozzak létre, amely különböző jellegű
adatokat tud Excel formátumból egy Word formátumú dokumentumba összefűzni: a
mérést és a mért komponenseket leíró szöveges mezőket, a mért és számított értékek
numerikus mezőit táblázatos formában, továbbá a határgörbe-diagramok grafikus adatait.
A program tervezése előtt elkészítettem egy tervezett oldalelrendezést, minta adatok
alapján. Később ez szolgált specifikációként a program kimenetére vonatkozóan, a minta
oldalakat a 4.1. ábra mutatja. A következő lépésben a mintaoldalakat sablonná
alakítottam, ahol az aktuális értékek és ábrák helyére mezőket tettem. Az így elkészült
sablon képezte a program egyik bemenetét.

4.1. ábra: A tervezett kézikönyv mintaoldalai, amelyek egy mért rendszer adatait tartalmazzák

Kidolgoztam megoldást a változó számú adatok – mint például az első mintaoldalon
táblázatba foglalt mért értékek – kezelésére, azonban e későbbiekben ismertetendő
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megoldás esetén is kell egy felső határt szabni a táblázat maximális méretére
vonatkozóan (a konkrétan megoldott feladat esetében e határ 30 tétel volt).
A 4.2. ábra foglalja össze a program bemeneteit. A sablonok kitöltésére a TRI
adatállományokból származó adatok szolgálnak, a felhasználandó adatállományok
listáját egy Excel táblázat tartalmazza (az ábrán Script.xls). A Script-ben az
adatállományokra vonatkozó egyedi beállítások végezhetők, míg a TRIANGLE
programban (melynek a dialógus ablakait az ábra alján láthatjuk) a globális beállítások
végezhetők el. Ezekre részletesebben még visszatérek később.

4.2. ábra: A program be- és kimenő adatai

A TRIANGLE program továbbfejlesztése
A program korábbi változataiban az Options menüpont adott lehetőséget a
háromszögdiagram megjelenítésével kapcsolatos beállítások elvégzésére. Miután a
céldokumentum mind a szabályos háromszögdiagram, mind pedig a derékszögű diagram
speciális beállításait igényelte, úgy döntöttem, hogy a beállítási programrészt úgy
egészítem ki, hogy mindkét diagramtípust azonos módon tudja kezelni. Ezenkívül a
diagramokkal kapcsolatos beállítási lehetőségek bővítésére is szükség volt: a következő
vezérlőkkel bővítettem a beállítási dialógus-ablakot6:

6

lásd 3.6. ábra, 56. oldal
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•

Diagram felirat címkék (cím, alcím, forrás-megjelölés) megadása

•

Betűtípusok kiválasztása és a feliratok elforgatásának engedélyezése/tiltása

•

Színek beállítása

•

Mérési-pont szimbólumok engedélyezése/tiltása és méretük szabályozása

•

Tengelyfeliratok szabályozása

•

Cím, jelmagyarázat ki/be kapcsolási lehetősége

•

Segédvonalak megjelenítésének engedélyezése/tiltása

•

Jellemző

(karakterisztikus)

érintők

és

egyenesek

berajzolásának

engedélyezése/tiltása egyenként

4.1.2 A megoldások
Miután az eredeti TRIANGLE program Excel VBA (Visual Basic for Application)
programozási környezetben készült, a bővítéseket is ebben végeztem. Az MS Word
szövegszerkesztő
dokumentum)

megfelelő

eszköznek

összeszerkesztéséhez.

bizonyult
A

a

végtermék

feldolgozandó

(a

kézikönyv

adatbázisok

listája

(script=forgatókönyv ) egy Excel táblázatban található, amelyben az adatállomány-nevek
és egyéb beállítások olyan sorrendben szerepelnek, ahogy azokra a kézikönyvben
szükség lesz. Sablon céljából egy szabványos Word dokumentumot hoztam létre egyedi
hely-fenntartó (placeholders) mező-stringekkel a TRIANGLE adatállományokból
importálandó adatelemek számára.
A korábbi főmenüt kiegészítettem egy "Buch erstellen" (könyv készítés) opcióval7,
ennek kiválasztását követően nyílik lehetőség a bemeneti állományok megadására, a
diagramok konfigurálására majd az összefűzési eljárás elindítására.

A script állomány
A

feldolgozandó

adatállományok

listája

gyakorlatilag

a

készülő

kézikönyv

tartalomjegyzékét jelenti. Az adatállomány nevén és elérési útvonalán kívül itt kell
megadni olyan beállításokat, amiket a program egyébként futás során minden egyes
adatállomány esetén külön-külön kérne a felhasználótól:

7

lásd 3.1. ábra, 53. oldal
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•

Interpolációs módszert (komonoton, parametrikus vagy hagyományos spline, ill.
lineáris) továbbá, hogy a mérési pontokat sorba rendezze-e vagy sem.

•

Bizonyos szöveges mezők tartalmát, amit az adott adatrendszer oldalán kell
megjeleníteni a könyvben (mérési módszer (Messverfahren) és irodalmi
hivatkozás (Quelle) mezők)

•

A kinyomtatandó sztöchimetriai koncentrációt (levegö mint oxidátor esetén SCA
ill. oxigén esetén SCO), amely egyben az SCA ill. SCO egyenes kiindulási pontja

•

A felhasználandó sablon nevét, amennyiben nem az alapbeállításban szereplő
sablont kívánja használni az adott adatállomány befűzéséhez

A sablon formátum
Annak ellenére, hogy a közvetlen feladat egy konkrét könyv összeszerkesztése volt, a
programot úgy egészítettem ki, hogy minél általánosabb megoldást kínáljon. Ezt
elsősorban szabadon formázható Word dokumentum alkalmazásával értem el, melyet
mindig a felmerülő igényeknek megfelelően lehet alakítani. A módszer a következő: a
felhasználó összeállítja a példaoldalakat mintaadatok felhasználásával, a Word formázási
eszközeivel. Miután elérte az igényeinek megfelelő formátumot, a forma-levelekhez
hasonlóan a konkrét adatokat hely-fenntartó mezőkódokra cseréli. Az így létrehozott
sablont azután az összefűzési folyamat során már a TRIANGLE program tölti fel
adatokkal.
Az alkalmazható mező-kódok teljes készletét a program dokumentáció tartalmazza, itt
csak az illusztráció kedvéért néhány fontosabb mező ismertetésére szorítkozom:
[Br], [In], [Ox] mezők: Az éghető, inert és oxidáló gázok neve számára, ezt az

adatállományokból veszi a program. "s" előtaggal elérhető, hogy a komponens neve
helyett csak a név rövidítését ill. a gáz összegképletét illessze be a program ([sBr], [sIn],
[sOx]), ez esetben az automatikusan felépített és karbantartott adatbázisból keresi ki a

program a megfelelő rövidítést. A rövidített formát például a mérési adatok táblázatának
fejlécéhez lehet felhasználni, itt arra is van lehetőség, hogy több oszlopban folytatódó
táblázat számára jelöljünk ki területet, az [sBr?], [sIn?], [sOx?] mezők a komponens
nevek opcionális megjelenítésére adnak lehetőséget.
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[i1], [i2]… [i30], [b1]…, és [o1]… mezők: A mérési adatok táblázatában a konkrét

értékek mezői, amennyiben 30-nál kevesebb adat áll rendelkezésre, a fennmaradó
mezőket üresen hagyja.
[D2], [D3] mezők: a diagramok beillesztési helyét jelző mezők, további paraméterekkel

egészítendők ki, melyekkel a diagram oldal-pozíciója, mérete, és nyírási értékei adhatók
meg. Íme egy példa: [D3 o=4.83 u=3.8 x=2.18 y=6.36]

4.1.3 Programozás-technikai megoldások
A program működése egy kevésbé ismert Windows megoldáson alapszik, azt a
lehetőséget használja ki, hogy az egyik Windows alkalmazás képes egy másik
alkalmazás publikus eljárásait és függvényeit hívni (ezáltal mintegy távvezérelve a másik
programot). Az összefűzési folyamat során a hely-fenntartó mezőket kicseréljük a
scriptből és a TRIANGLE adatállományokból vett konkrét adatokkal, az itt alkalmazott
megoldásokat is bemutatom.

Word távvezérlése Excelből
A TRIANGLE program "VBA for Excel" nyelven készült. A VBA nyelv különböző
változatait használhatjuk az MS Office csomag egyes alkalmazásaiban. Alapértelmezés
szerint csak az adott alkalmazás eljárásait, függvényeit és objektumait tudjuk elérni.
Ennél a feladatnál azonban két alkalmazás egyidejű vezérlésére volt szükség, speciálisan
egy Excel VBA program számára kellett a Word objektumait elérni. A megoldás kulcsa
a Tools/References opció használata a Visual Basic integrált kezelői felületében. Amint
engedélyezzük a referenciát a "Microsoft Word 9.0 Object Library" elemhez, a
programozó hozzáférést nyer a Word objektumaihoz.
Miután a hivatkozást beállítottuk, a program inicializálási szakaszában egy Word
Application objektumot kell létrehozni:
Global wrdApp As Word.Application
Set wrdApp = CreateObject("Word.Application")

Az is megválasztható, hogy a Word program a háttérben (rejtetten), vagy a felhasználó
számára látható ablakban fusson.
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wrdApp.Visible = TRUE

Ettől a ponttól kezdve a Word függvényei és objektumai a szokásos módon
rendelkezésre állnak, az egyetlen különbség a használatukban, hogy explicit módon kell
a wrdApp objektumra hivatkozni. Ha csak nem akarjuk a Word programot a felhasználó
számára a program lefutása végeztével is nyitva hagyni, a következő paranccsal
lezárható a háttérben futó Word alkalmazás:
wrdApp.Quit

Az adatok beillesztése
Az alapötlet a sablon dokumentum hely-fenntartóinak kitöltésénél a Word Keresés és
Csere parancsainak használata. A gyakorlatban ez két lépést jelent, rákeresünk az egyedi
hely-fenntartó mezőnevekre, és felülírjuk őket az beillesztendő szöveggel vagy ábrával.A
keresést az wrdApp.Selection.Find utasítással végezhetjük el. Íme a "[Br]" szövegre való
kereséshez szükséges beállítások:
With wrdApp
.Selection.Find.ClearFormatting
With .Selection.Find
.Text = "[Br]"
.Replacement.Text = ""
.Forward = True
.Wrap = wdFindStop
End With
While .Selection.Find.Execute

Sikeres

találat

esetén

a

megtalált

szövegrészlet

kijelöltté

válik,

így

a

wrdApp.Selection.TypeText parancs segítségével egyszerűen felülírható, ily módon a
cserélendő hely-fenntartót megszűntetve. Egy-egy hely-fenntartó akár többször is
szerepelhet, ezért a keresést és felülírást ciklikusan addig kell ismételni, amíg az adott
mezőből többet nem találunk. Különleges figyelmet kíván, amikor egy-egy mező értéke
üres string, ilyenkor a TypeText parancs helyett egy explicit wrdApp.Selection.Delete
utasítás végrehajtására van szükség.
A rövidítések beillesztésénél összetettebb a feladat, mert ezek indexben lévő számokat is
tartalmazhatnak, így nem lehet egyszerű szövegként beszúrni őket. A megoldás a helyHiba! A stílus nem létezik.. fejezet
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fenntartó betű-beállításainak eltárolása, Excelben a szöveg vágólapra való másolása,
majd Wordbe a
.Selection.PasteSpecial Link:=False,
DataType:=wdPasteRTF

utasítással való beillesztése, és a tárolt beállítások alkalmazása.

Ábrák beillesztése
A derékszögű és szabályos háromszög diagramok Excelből Wordbe való átvitelénél
szintén a vágólap alkalmazása kínálkozik jó megoldásnak. Excelben a .ChartArea.Copy
utasítással a diagram a vágólapra másolható. A helyfenntartót, megtalálás után explicite
törölni kell, majd az alábbi utasítással a grafikus objektum beilleszthető a
dokumentumba:
.Selection.Delete
.Selection.PasteSpecial Link:=False,
DataType:=wdPasteEnhancedMetafi
le, Placement:=wdFloatOverText,
DisplayAsIcon:=False

Beillesztés után az olyan paraméterek, mint a .Height, .Width, .Left, .Top, .CropLeft,
.CropRight stb. beállíthatók a hely-fenntartó mellett megadott értékek alapján.

4.2 Trigon remote
A Trigon program működéséről a 3.3. fejezetben részletesen írok, itt a program ipari
célnak megfelelő dokumentálással kapcsolatos funkciójáról írok.

A 3.1. ábrán

bemutatottak alapján látszik, hogy a program vezérlésének 3 szintje van:

•

Turbo Vision (ablak/menü/egér vezérlésű) felhasználói interfész

•

Parancssori vezérlés

•

Külső program általi (pl. web szerveren való) vezérlés

Ebben

a

fejezetben

a

harmadikként

alkalmazásának kivitelezéséről írok.

felsorolt

web-szerveren

való

használat

Ez a vezérlési mód ad lehetőséget arra, hogy
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Internet oldalak segítségével a felhasználók távirányíthassák a programot.

A

távirányítható programok több elvi szempontból is előnyösek:

•

nem kell a programot kiadni, így nincsenek másolásvédelmi, jogosultsági
gondok,

•

nem kell nagyobb programrendszereket a felhasználónak letöltenie,

•

kisebb teljesítményű számítógépekről is használhatóvá válik, mivel a program a
szerveren fut,

•

a program legújabb verzióját csak a szerverre kell felhelyezni, és a későbbiekben
mindenki automatikusan ezt használja,

•

lehet a felhasználás mértékében számlázni,

•

nyomonkövethetők a program felhasználási területei.

Ezen szempontoknak természetesen csak egy része érvényesül az adott alkalmazás
esetében, így e fejlesztésnek legfőképpen elvi jelentősége van.

4.2.1 A program használata
A Trigon Remote-ot futtató szerver megfelelő oldalára bejelentkezve a 4.1. ábra bal
oldalán megjelenő weboldal fogadja a felhasználót.
A Trigon program kimenetét Bézier együtthatók alapján számítja és ábrázolja. A Trigon
Remote esetén a nyitó képernyőn két lehetőség közül választhat a felhasználó. Első
lehetőségként az ábrázolandó rendszer nevén és a Bézier felülettípus kiválasztásán túl
megadhat mért értékeket x, y, f(x) és súly paramétereket tartalmazó tab-elválasztású 4
oszlopos lista formájában. Ezután a „Generate coefficients” (együtthatók számítása)
gomb megnyomására a szerveren lefut a Bezier program, és a második weboldalon (4.1.
ábra jobb oldala) a mért értékek alapján számolt együtthatók megjelennek.

A

nyitóképernyőről azonban lehet közvetlenül a második oldalra lépni, és itt manuálisan is
bevihetők az együttható értékek.
Az együtthatók bevitelére szolgáló második képernyőn (4.1. ábra jobb oldala) az
koefficiens értékeket lehet bevinni egy listába, ahol soronként egy-egy érték kerül.
Amennyiben a mért értékek bevitele után jut a felhasználó erre az oldalra az ott beállított
rendszer-cím és Bézier felülettípus paraméterek áthozzák beállításaikat, továbbá
lehetőség van a számított együttható értékek kimásolására vagy akár módosítására is. Az
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itt megadott együttható értékek felhasználásával a szerveren futó program egy ideiglenes
mappába összeállítja a Trigon program futásához szükséges .KOE kiterjesztésű bemeneti
állományt.

4.1. ábra: A Trigon Remote program kezdő oldalai

Az együtthatók, és egyéb paraméterek megadása után a diagram megjelenítésére
vonatkozó paraméterek konfigurálására nyílik alkalom a 4.2. ábra bal oldalán bemutatott
form-on.

A felbontás, elforgatás és egyéb speciális opciók állíthatók itt. A „Submit”

(Elküld) gomb megnyomásakor a szerver oldali program a paraméterek alapján össze
tudja állítani a Trigon program parancssorát, és meghívja ezekkel a szerveren a Trigon
programot. Ez kimenetét JPG formában tárolja egy ideiglenes alkönyvtárban. A szerver
program a Trigon futását követően a kép felhasználásával elkészíti eredmény oldalát,
amit visszaküld a felhasználónak.
A 4.2. ábra jobb oldalán látható eredmény képernyő nem csak a diagramot tartalmazza,
de megjelenik rajta a parancssor is, amelyet ha egy lokálisan futó Trigon programnak
megadunk, azonos eredményhez jutunk.

Lehetőség van visszalépni a megelőző

képernyőre és módosítani a beállításokat, amíg a kívánt eredményhez nem jutunk.
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4.2. ábra: A Trigon Remote program beállítási adatlapja és a beállítások alapján elkészített diagram

4.2.2 Az RTrig szerver bővítő program működése
A webalapú alkalmazáshoz egy speciális RTrig nevű keretprogram készült a Trigon
szoftverhez C nyelven, Microsoft Visual C++ környezetben. Ez a server extension
(szerver bővítő) típusú program kapja az információt a weboldalakon történő
beállításokról és alakítja azt a Trigon és a Bezier programok számára elfogadható
formára.
A program működését a 4.1. ábrán mutatom be: Amikor a felhasználó beadja a mért
értékeket az első oldalon, a Internet Information Server (IIS) program a szerveren
elindítja az RTrig programot a cgi-bin alkönyvtárból, ez megkapja az oldalon történt
beállításokat a standard-inputján. Ebből készíti el a Bezier program bemeneti állományát
(M), és ezzel hívja meg a Bezier programot. A Bezier program futása eredményét, az
együtthatók listáját egy szöveges állományban tárolja (K), amit a Bezier futása
végeztével RTrig beolvas, és felhasználásával visszaadja a felhasználónak az
„együtthatók bevitele” oldalt. Ezen a felhasználó akár módosíthatja is az értékeket.
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Mért
értékek
bevitele

Együtthatók
bevitele

Beállítások

Eredmény

Internet Information Server
RTrig

RTrig

RTrig

Bezier
M

Trigon32
Koeff

.KOE

JPG

4.1. ábra: A Trigon Remote program működési sémája

Miután az „együtthatók bevitele” oldalon a felhasználó elvégezte a beállításokat, a
szerveren ismét az RTrig program indul el, az oldalról kapott együtthatókat egy KOE
kiterjesztésű ideiglenes állományban tárolja, a felhasználónak pedig egy „beállítások”
weboldalt ad vissza, ahol a diagram jellemzői konfigurálhatók. Az adatrendszer címe és
az ideiglenes KOE fájl neve a „beállítások weboldal” rejtett direktíváiban tárolódnak, ily
módon tudja az RTrig program nyomon követni a lekérdezéseket, ha több felhasználó
futtatná a programot párhuzamosan. Így,
amikor a „beállítások oldal” elküldésre
kerül, a szerveren harmadszor is elindul az
RTrig, ezúttal a Trigon hívásához immár
minden szükséges információt megkapva,
elindítja a szerveren a Trigon programot.
Az

futási

eredményként

állományban
Időközben

tárolja
az

a

RTrig

egy

JPG

diagramot.
visszaadja

a

felhasználónak az „eredmény” képernyőt,
ahol hivatkozik a Trigon által létrehozandó
JPG

állományra,

ideiglenes

melyet

alkönyvtárból

az

IIS

az

tudja

a

felhasználó számára megjeleníteni.

4.2. ábra: A Trigon Remote program által
visszaadott

ábrák

különböző

beállítások

mellett
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4.3 Bioipari adatgyűjtés informatikai megoldásai
Az imént tárgyalt informatikai megoldások alkalmazhatók olyan bioipari adatbázisok
minőségbiztosított létrehozásakor is, ahol az adatok nem mérésből, kísérletekből, hanem
felmérésből származnak. A minőségbiztosítási módszerek alkalmazása az itt röviden
ismertetendő esetekben is elengedhetetlen, mert bár itt az életveszély kockázata nem
összemérhető az éghető és robbanásveszélyes anyagok adatbázisának esetével, de a
súlyos gazdasági károk kiküszöbölése hasonló fontosságú cél. A 3. fejezet robbanásitartomány mérési eljárásának ismertetéséhez hasonlóan itt is először ismertetem az
adatgyűjtéshez használt módszert – amely adott esetben a marketingkutatás –, ezt
követően pedig bemutatom a megelőző fejezetben leírt informatikai módszerek
alkalmazhatóságát és a segítségükkel nyert eredményeket.

4.3.1 A marketingkutatás informatikai háttere
A

marketingkutatási

módszerek

közül

a

primer,

kvantitatív

kutatások

(azaz

hagyományosan a kérdőíves piackutatások) során alkalmazhatók informatikai eszközök
sikerrel. A marketingkutatási folyamat klasszikus ötlépéses struktúrájában (4.1. ábra) az
első kivételével minden lépésnél a számítógépeknek és az Internetnek jó hasznát lehet
venni.
Probléma meghatározás

Kutatástervezés

Adatgyűjtés

Adatok elemzése

Kutatási jelentés

4.1. ábra: A marketingkutatási folyamat lépései
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A kutatási jelentés készítésére többé-kevésbé megfelelő standard alkalmazások állnak
rendelkezésre (szövegszerkesztő, táblázatkezelő), a kutatástervezés (kérdőív tervezés), az
adatgyűjtés és az adatok elemzése során azonban részben vagy egészében egyéni
fejlesztésű szoftvereszközök szükségesek.
Az Interneten történő adatgyűjtés során azonban sérül a reprezentativitás mintavételi
feltétele, ezeket a torzulásokat vagy kontrollcsoport létrehozásával, vagy az elemzéskor
korrigálni kell. Doktori munkám keretében több olyan projektben is részt vettem, ahol
az adatbázisok marketingkutatás eredményeivel kerültek feltöltésre. Ezen projekteknél
az

adatbevitel

minőségbiztosítása

legjobban

számítástechnikai

megoldások

alkalmazásával valósítható meg, így feladatom az informatikai háttér megteremtése volt.
E fejezetben az imént felsorolt három marketingkutatási lépéshez készített egyéni
megoldásaimat mutatom be.

4.3.2 Kutatástervezés – Internetes kérdőívek
A számítógépekkel végzett önkitöltő-kérdőíves felmérésnél már csak fejlesztőeszköztámogatottsága miatt is kézenfekvő megoldás a HTML form-ok alkalmazása.

Az

alábbiakban a legelterjedtebb kérdőív kérdéstípusokat és ezek HTML-es megvalósítási
lehetőségeit gyűjtöm össze, amelyek alapján készült munkacsoportunk hét Internetes
kérdőíve, melyek között olyan is volt, amelyre három nap alatt több mint 100 válasz
érkezett, egy másik pedig több, mint hétszáz válaszadó válaszainak különböző
szempontú feldolgozását igényelte.
A 4.1. ábrán látható az Internetes kérdőív, melyet a Szent István Egyetemmel közösen
végzett felmérések közül a húsfogyasztási szokásokra vonatkozó felméréshez
készítettem.

Ezen az alább felsorolt kérdéstípusok többségét alkalmazom. A kérdőív

forráskódját a 9.6. függelékben mutatom be.
A kérdőívszerkesztés során a kérdések két alaptípusa a nyitott és a zárt kérdések. A
nyitott típusú kérdésekre adott válaszok kifejtős (esszé) jellegűek, s kiértékelésükre bár

nem léteznek általánosan elterjedt szisztematikus, statisztikai módszerek ennek ellenére
az Internetes kérdőív is tartalmazhat ilyet. Itt a válaszadónak rövidebb-hosszabb beviteli
területet kell biztosítani, ahova válaszát begépelheti. HTML form-okon néhány szavas
válaszok számára az <INPUT type=”TEXT”> vezérlők, többmondatos, többsoros
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válaszokhoz viszont a <TEXTAREA> </TEXTAREA> típusú kontrollok felelnek meg
leginkább.

4.1. ábra: A Szent István Egyetemmel közös húsfogyasztási szokásokkal kapcsolatos felmérés
Internetes kérdőíve

Sokkal szélesebb palettája áll rendelkezésünkre a zárt típusú kérdéseknek: skálák,
sorba rendezések, páros összehasonlítások, szemantikus differenciálskálák, Likert skálák,
konstansösszeg-skálák, index-skálák, és nem verbális skálák.
Skála típusú kérdés – felsorolt elemekből kell választania a felhasználónak. Itt két jó

megoldás is rendelkezésre áll HTML implementáció szempontjából: a választási
lehetőségeket <SELECT> <OPTION> direktívákkal létrehozott leomló listába
helyezhetjük, vagy ha előnyösebb a választási lehetőségek együttes megjelenése a
kérdőíven, <INPUT type="radio"> kontrollok alkalmazásával rádió gombok jeleníthetők
meg. Ha a felsorolt lehetőségek közül többet is bejelölhet a felhasználó, rádio gombok
helyett a <INPUT type=”chekbox”> típus válik szükségessé, ilyenkor azonban a
választási lehetőségek számával megegyező darab igaz/hamis értéket kapunk vissza. A
skála típus speciális esete, amikor két elemből álló listából kell választani, ezek a
kérdések általában megfogalmazhatók úgy, hogy a válasz <INPUT type=”chekbox”>
mezőként legyen bekérhető.

Hiba! A stílus nem létezik.. fejezet

98/135

Hiba! A stílus nem létezik.

Sorba rendezés –

A rendezendő lehetőségeknek megfelelő számú <INPUT

type=”TEXT”> szöveges mezőre van szükség.

A felhasználó ezeket tölti fel a

sorszámokkal. A konzisztencia-ellenőrzés itt is a kiértékelési programrészre marad,
HTML-ből még az sem szabályozható, hogy kizárólag numerikus értékeket lehessen
beírni.

Az ismétlődő értékeket ill. üresen hagyott mezőket, a sorszámozásbeli

ínkontinuitásokat mind az adatelemzés során kell szűrni.
Páros összehasonlítás – elemenként kell skála típusú mezőként kezelni, a választási

lehetőségek

számának

függvényében

rádiógombokkal

vagy

leomló

listákkal

megvalósítva.
Szemantikus differenciálskála – két-két érték közül lehet meghatározni, melyik

jellemzőbb.

Alapesete a páros összehasonlításhoz hasonlóan kezelhető, Stapel- ill.

Likert-skálák esetében a rádiógomb sorozat a legjobb megoldás.
Végül a konstansösszeg-skála és az index-skála implementációja a sorba rendezéssel
azonos, egyedül a kiértékelésnél igényel eltérő kezelési módot.
Gyakori a zárt és nyitott kérdések hibrid kombinációja, ahol a skála jellegű
kérdéseket egy „egyéb:” taggal egészítik ki, ahol szabadon kitölthető szöveges mezővel
adhatja meg a felhasználó, ha a felsorolásban nem találja rá érvényes pontot. HTML
eszközökkel nem szabályozható, hogy e szöveg mező csak a hozzá kapcsolódó skálaérték kiválasztásakor legyen kitölthető, így e mezők konzisztens használatát a válaszok
kiértékelését végző programnak kell ellenőriznie.
A HTML-ben készített kérdőívekre a 2.2.3. fejezetben összegyűjtött kérdőív-szerkesztési
szempontokon kívül a szoftverergonómiát áttekintő 2.4.1. fejezet Megjelenítéssel
kapcsolatos kitételek is vonatkoznak.

4.3.3 Adatgyűjtés
Az adatgyűjtés hagyományos részlépései az alábbiak:
1. adatgyűjtés és minőség-ellenőrzés
2. szerkesztés és kódolás
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3. adatrögzítés és adattisztítás
Számítógéppel végzett felmérés esetén a kérdőív elektronikus úton jut el a válaszolóhoz,
legegyszerűbb esetben Internetről való letöltéssel, de mint látni fogjuk az adatok email
általi eljuttatása magában hordozza annak a lehetőségét, hogy a form-ot akár email útján
akár egyéb fizikai hordozóeszközön (hajlékony vagy CD lemezen) juttassuk el a
válaszolóhoz.

A

hagyományos

marketingkutatási

adatgyűjtésre

vonatkozó

minőségbiztosítási lépések Internetes felmérések esetén is érvényesek, de a
kérdezőbiztosokra, és az adatküldési szempontok természetesen egyszerűsödnek.
A szerkesztés és kódolás a mindkét beküldési módszer esetén az „elküld” gomb
megnyomásakor, még a válaszadó számítógépén megtörténik. Az adattisztítás, vagyis a
kódolt adatok konzisztencia-ellenőrzése viszont már az adatokat fogadó szerveren
történik, ahol kiszűrhetők a minőségileg megfelelő, az adatbázisba felveendő válaszok.
A két beküldési módszer közti különbség abban áll, hogy az email-es módszer esetén
jellemzően a kódolt adatok begyűjtését követően batch jelleggel végzi el egy program,
ezzel szemben a szerver oldali CGI alkalmazása során ez az egyes válaszok
beérkezésének pillanatában történik.

A megtisztított, kódolt adatok végül mindkét

módszer esetében egy egyszerű felépítésű adattáblába kerülnek rögzítésre.
A következő szakaszban bemutatom a két beküldési módszerhez készített adatrögzítő
programom működését.

Email feldolgozó program
A HTML form <FORM METHOD=POST ACTION=MAILTO:…> direktívával
kezdődik, így a kitöltés végeztével, az „Elküld” (Submit) gomb megnyomásakor az
adatok kódolását követően a válaszokat tartalmazó üzenetet a levelezőprogram SMTP
beállítását felhasználva a böngésző program a megadott email címre juttatja. Ideális
esetben az email címet kizárólag a felmérés adatainak fogadására hozzák létre. Az
adatrögzítést végző számítógépen a levelező programmal kell az email üzeneteket
letölteni, majd fájlba vagy fájlokba exportálni.
Az email feldolgozó program e fájlok feldolgozását végzi, kimenetként egy adattáblát
generál, ahol soronként, a feladó email címe és az elküldés dátuma mellett oszlopokban
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kódolva tárolja az egyes kérdésekre adott válaszokat.

Az exportált üzenetek egy

szabványos ASCII szövegállományba kerülnek, ahol az üzenet fejléc szakaszok és az
üzenet szövegek váltakozva helyezkednek el. A fejlécből nyerhető ki a feladó és küldési
dátum értékei. Az üzenet szövegében a kérdőív mezők nevei és a rájuk adott válaszok
találhatók elválasztó karakterekkel közbeékelve.
A Borland Delphi nyelven írt Windows-os program egy alkönyvtár megjelölt
szövegállományait használja bemenetként, kulcs-sztringek keresésével megtalálja a
fejléc lényeges értékeit, majd az üzenet szövegekből kigyűjti a mező neveket és a
hozzájuk tartozó válaszokat.

A program kimenete egy tab elválasztású ASCII

szövegállomány, ahol egy-egy válaszadó válaszai képeznek egy rekordot, sort.

A

program blokkdiagramja a 4.1. ábrán látható.
Input (dialógus ablak):
Fájl elérési út,
feldolg. fájlok száma: fnum

START

k=1
A válaszok szétválasztása
nevek és értékek szerint.
Magyar fontok visszaírása
a hexadecimális karakterekből

Stat. értékelés,
diagram specifikálása
és rajzolása

igen

k > fnum
?
nem

k-ik válasz fájl-ból olvasás:
küldő neve, címe,
válaszai

k=k+1

STOP

4.1. ábra: Az email feldolgozó program blokk-diagramja

Feldolg.cgi (Szerver oldali adatgyűjtő Delphi program)
Ez esetben pedig a HTML form <FORM METHOD=POST ACTION=http://…cgi>
direktívával kezdődik, tehát az „Elküld” gomb megnyomásakor online kapcsolatban kell
lenni, mert a válaszok user-datagram formában közvetlenül a szerverre érkeznek, ahol a
megadott CGI program fogadja és rögzíti az adatokat. A CGI programot ezúttal is
Borland Delphi nyelven készítettem.
Ebben az eseten jól kiaknázhatók a Delphi nyelv CGI programozást segítő
függvénykönyvtárának Pageproducer kontrolljai. A programomban két un. Action-t
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implementáltam. A /tarol action a form „Elküld” gombjához van rendelve, a
request.ContentFields objektum segítségével olvashatók ki nagyon egyszerűen a kitöltött
mezők és a hozzájuk tartozó mezők. A 9.5 függelékben közölt eljárás az átvett értékeket
egy szövegállományhoz fűzi hozzá, majd egy a form forráskódjában rejtett mezőkkel
definiált köszönő oldalt küld vissza a felhasználónak.

A tároláshoz használandó

szövegállomány nevét szintén rejtett direktívákkal lehet megadni minden egyes form
esetében.
A /lekerd action segítségével az eddig beérkezett válaszok kérhetők le a szerverről
web-böngészőből. A http://[server.cim]/cgi.bin/feldolg.cgi/lekerd URL megnyitásakor a
CGI egy egyszerű formot küld vissza a felhasználónak, ahol meg lehet adni a kívánt
szövegállomány nevét, aminek a tartalmát aztán válaszként megküldi a program.

4.3.4 Az adatok feldolgozása és elemzése
A felmérés végeztével, akár email-ben akár a szerveren futó CGI programmal gyűjtöttük
az adatokat, egy tab-elválasztású szövegállományba kerültek a válaszok.

E tábla

statisztikai feldolgozása legegyszerűbb módon MS Excel beolvasást követően célszerűen
elkészített VBA program segítségével végeztem. Az erre a célra készített programom
blokk-diagramja a 4.1. ábrán látható.
START
Fájl megnyitása: ICA
Internet Collected Answers
1. Input (dialógus ablak):
feldolgozandó válasz-sorok száma: ansnum
Kérdőív-leíró fájl neve: (QD)
2. Input (file): QD (*)
Kérdőív leírása
k=1

nem

STOP

igen

k > qnum
?

k-ik kérdések összehasonlítása (ICA és QD)
kérdés típusának detektálása
A k-ik kérdés oszlopában
minden egyes válasz feldolgozása
(a feldolg. rutin paramétere a kérdés típusa)
k=k+1

4.1. ábra: A feldolgozó és elemző program blokk-diagramja. *A QD file tartalma:
a kérdések száma és a kérdéstípusok és leírásuk a kérdőív kérdései közül
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A program eloszlási statisztikákat készít [34, 37], és ezek alapján a 4.2. és 4.3. ábrákon
látható diagramokat rajzolja. [18]

4.2. ábra: A húsfogyasztási szokásokkal kapcsolatos felmérés két kérdésére adott válaszok
megoszlásának diagramjai

4.3. ábra: Almafajtákkal kapcsolatos felmérés „kedvenc almafajta” nyílt kérdésére adott válaszok
eloszlása

A 4.3. ábra érdekessége, hogy szöveges értékelést kellett informatikai eszközökkel
feldolgozni (több mint 700 válaszban).

A kedvencként megjelölt almafajta első öt

karaktere alapján történt a válaszok tokenizálása és kódolása.
Az almafajtákkal kapcsolatos kutatás hátterében a 2002. őszén a Szent István Egyetem
Árukezelési és Áruforgalmazási Tanszéke által végzett felmérés állt, amit a
Magyarországon az utóbbi években a termesztésben megjelent rezisztens almafajták
piaci lehetőségeiről készítettek. Az integrált termesztési rendszerben már jelentős
területen termesztett rezisztens fajtákat a szakma gyakran „Re-fajták” néven említi,
utalva arra, hogy a fajtanevek a „Re” szótaggal kezdődnek (Rezisztens). A rezisztens
almafajták ellenállóbbak a különböző növénybetegségekkel szemben, így termesztésük
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során kevesebb növényvédőszer felhasználása szükséges. Így a környezetbarát
termesztéstechnológián túl a termesztési költségek is alacsonyabban tarthatók.
A rezisztens almafajtákat gyakran úgy ítélik meg, mint amelyek csak ipari
feldolgozásra alkalmasak. A hazai termesztési és kutatási tapasztalatok alapján azonban
feltételezhető volt, hogy a Magyarországon termesztett „Re” fajták friss fogyasztásra is
megfelelőek. Az informatikai megoldásaimat alkalmazó kutatás célja az volt, hogy a
fogyasztók véleményét vizsgálják a fajták érzékszervi jellemzői alapján az ismertebb,
hagyományos almafajtákkal való összehasonlításban.
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5 Összefoglalás
Doktori munkám célja volt, hogy azokat az informatikai eszközöket – elsősorban
szoftvereket és módszereket – fejlesztem, amelyek a kémiai és bioipari adatrendszerek és
folyamatok minőségellenőrzésének ill. minőségirányításának szempontjából jelentősek.
Disszertációmban e témákra vonatkozó három legfontosabb fejlesztésemet mutattam be.

•

Terner rendszerek robbanási határgörbéinek pontos jellemzését és az idetartozó
mérési adatsorok minőségbiztosítási szempontból legjobb – online adatok alapján
történő – kézikönyv szerkesztési módszerét. A terner rendszerek robbanási
tartományainak

vizsgálatához

az

adatokat

a

berlini

Bundesanstalt

für

Materialforschung- und prüfung (BAM) szolgáltatta, ahol magam is részt vettem
egyes mérések kivitelezésében. [cikkek: 5, 8, 9, 12, 14, előadások és poszterek
nemzetközi konferenciákon: 5, 6, 9, 10]

•

Különböző hőmérsékleten ill. nyomáson mért terner robbanási határgörbék alapján a
robbanási határfelület megjelenítésére tervezett és módosított módszeremet, amelyet
a Trigon programban alkalmaztam. [cikkek: 3, 4, előadások és poszterek nemzetközi
konferenciákon: 3, 10]

•

Az ISO900X:2000 szabványcsaládban kiemelten támogatott folyamatszemléletű
minőségirányítás legfontosabb input/output elemeinek, a vevői követelményeknek ill.
a vevői megelégedettségnek a regisztrálására és vizsgálatára kialakított Internetes
lehetőségeket tárgyaltam néhány példán, lehetővé téve ezzel, hogy Internetes
fejlesztéseimmel reális időn belül nagy mennyiségű piackutatási választ dolgozzunk
fel.

A

folyamatszemléletű

minőségirányítás

I/O

rendszerének

Internetes

vizsgálatában a statisztikai szempontból és a számítógépes feldolgozás jellemzőinek
kijelölése szempontjából megfelelő elemszámú minta érdekében a fizikai-kémiai és
informatikai

adatrendszerek

vizsgálatán

túl

elsősorban

élelmiszeripari

alkalmazásokat vontam be. [cikkek: 6, 7, 10, 11, 13, előadások és poszterek
nemzetközi konferenciákon: 4, 7, 8, 11, 12]
A disszertációban bemutatott új tudományos eredményeim:
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1. Algoritmust dolgoztam ki terner gázelegyek robbanáshatár-görbéinek interpolációs
közelítésére, paraméteres vektor-spline függvényeket alkalmazva. A berlini BAM
által kifejlesztett TRIANGLE programba az algoritmus által meghatározott
függvényeket és szubrutinokat beépítettem, azok működését számos mért adatsoron
pozitív eredménnyel teszteltem.
2. Terner robbanáshatár-görbék ábrázolásánál megvizsgáltam a különböző görbeillesztő
és becslő eljárások hatását hiányzó fordulópontok esetén. Megállapítottam, hogy a
hiányzó fordulópont extrapolációs közelítése általánosan nem megengedhető.
Harmadfokú Hermit interpoláció.
3. A TRIANGLE program szabályos-háromszög-diagram outputjába beépítettem a
sztöchiometriai koncentrációt meghatározó egyenes megjelenítésének választási
lehetőségét.
4. A

háromkomponensű

gőz-folyadék

egyensúlyi

rendszerek

tulajdonságainak

megjelenítésére szolgáló, a BME Kémiai Informatika Tanszékén irányításom mellett
kifejlesztett TRIGON programot Interneten keresztül vezérelhetővé fejlesztettem. A
program nem Internetes verzióján alapuló, ugyancsak irányításom mellett
kifejlesztett terner elegyek gáz-robbanás határfelületeinek megjelenítését végző
TRIGON verzióra megoldottam a fordulópont környéki vizualizáció problémáját.
5. Internetes

szoftver-megoldásokat

fejlesztettem

ki

az

ISO

9001:2000

minőségirányítási rendszer szabványban a folyamat-szemléletű minőségirányítás
input és output elemeiből a legfontosabbak között felsoroltaknak, a vevői
követelményeknek és megelégedettségnek az egzakt mérésére és regisztrálására.
Ezen szoftver-megoldásaimat sikeresen alkalmazták a Magyarország szempontjából
kiemelt jelentőségű agrár-élelmiszer ágazat öt különböző területén (áruházláncok,
gyorséttermi hálózatok, zöldség és gyümölcs termelői vélemény-kutatások, zöldség,
gyümölcs és hús fogyasztói magatartás-kutatások, rezisztens almafajta-vizsgálatok).
6. Ugyancsak a vevői követelmények kielégítésének és a vevői megelégedettség szem
előtt tartásának céljából a TRIANGLE programhoz ipari szempontból megfelelő
dokumentum könyvalakú automatikus nyomtatását terveztem meg, az ennek
megfelelő szoftver-modulokat kifejlesztettem és a programba beépítettem.
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8 Jelölések, rövidítések és idegen szavak jegyzéke
8.1 Jelölések, rövidítések
Megjegyzés: {} jelek között az első előfordulás oldalszámát jelzem.

γi

Aktivitási együtthatók {72}

ASCII

American Standard Code for Information Interchange {81}

BAM

Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung {104}

BMP

BitMap Picture {81}

CGI

Common Gateway Interface {93}

DIN

Deutsches Institut für Normung {40}

EN

European Norm {40}

g

Moláris elegyítési többlet-entalpia {72}

HTML

Hyper Text Markup Language {96}

I/O

Input/Output {6}

IAR

Inert gas/Air (oxidator) Ratio {26}

ICR

Inert gas/Combustible gas Ratio {25}

IIS

Internet Information Server (Internet Információ Szerver) {93}

ISO

International

Organization

for

Standardization

(Nemzetközi

Szabványügyi Szervezet) {6}
JPG

Join Photographic Experts Group {81}

LEL

Lower Explosion Limit {25}

LOC

Limiting Oxygen Concentration {27}

MAI

Maximum Air-Inert gas Concentration {26}

MFC

Mass Flow Controller {42}

MOC

Maximum Oxygen Concentration {27}

MXC

Maximum Combustible gas {26}

P

Nyomás (össznyomás) {72}

prEN

trial European Norm {40}

PTB

Physikalisch-Technische Bundesanstalt {9}

SCA

Stoichiometric Concentration in Air {27}

SCO

Stoichiometric Concentration in Oxygen {27}
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STN

Science and Technology Network {7}

T

Hőmérséklet {72}

UEL

Upper Explosion Limit {25}

VBA

Visual Basic for Applications {50}

VLE

Vapor Liquid Equilibrium {72}

x

Folyadékkoncentráció {72}

y

Gőzkoncentráció {72}

8.2 Idegen szavak
Abfrage

dialógus

Haken

jelölés

Achsenbeschriftung tengelyfelirat

Inertgas

inersgáz

air

levegő

Kohlendioxid

széndioxid

Ammoniak

ammónia

Kurve

görbe

Auswertungen

kiértékelés

Kurvenpunkte

görbe pontjai

bearbeiten

feldolgozás

Legende

jelmagyarázat

Bemerkungen

mérési módszer

literature

irodalom

berechnet

számított

Luft

levegő

Berechnung

számítás

Maßeinheit

mértékegység

Bewertung

értékelés

Messwerte

mért pontok

Brenngas

éghetőgáz

mixture

keverék

Buch

könyv

neues

új

carbon

szén

obere

felső

characteristics

jellemzők

Originaldaten

eredeti (mért) adatok

Darstellung

ábrázolás

Oxidator

oxidátor, oxidálószer

Datei

állomány

öffnen

megnyitás

Dreieck

háromszög

plot

grafikon

Dreiecksdiagramm háromszögdiagram

Punkt

pont

drucken

nyomtatás

Quellenangabe

forrásmegjelölés

erstellen

létrehozás

query

kérdés

Explosionsgrenze

robbanáshatár

Register

munkalap

Explosion

robbanás

Rohdaten

bemeneti adatok

Gerade

egyenes

Sauerstoff

oxigén

Grenzwerte

érintők

Schrifttyp

betűtípus
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script

forgatókönyv

triangle

háromszög

sortieren

rendezés

untere

alsó

Steuerung

vezérlés

Übernahmen
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9 Függelék
9.1 A TRIANGLE program eljárásainak és függvényeinek
kapcsolatai
9.1.1 Táblázat
Hauptmodul

Hauptmodul

Hauptmodul

Hauptmodul
Hauptmodul
Hauptmodul
Hauptmodul

Hauptmodul
Hauptmodul

Hauptprogramm
Hauptmodul
Hauptmodul
Hauptmodul
Hauptmodul
Hauptmodul
Hauptmodul
Hauptmodul
Hauptmodul
Hauptmodul
Hauptmodul
Buch
Dreieck
ErmittlungRohdaten
Grenzwerte
Interpolation
InterpolationFunktionen
UebernahmeOriginaldaten
Programminitialisierung
Hauptmodul
Hauptmodul
FileExist
Hauptmodul
Hauptmodul
ExtractFilePath
ExtractFileName
Hauptmodul
ArbeitsmappePruefen
Hauptmodul
Drucken
Hauptmodul
Hauptmodul
Hauptmodul
Auswertungen
Dreieck
ErmittlungRohdaten
InterpolationFunktionen
UebernahmeOriginaldaten
Protection
Hauptmodul
EndProc
Hauptmodul
Hauptmodul
Hauptmodul

Programminitialisierung
ArbeitsmappePruefen
Drucken
Protection
EndProc
CopyEmptySheets
FileExist
ExtractFilePath
ExtractFileName
SaveFile
CreateBuch
Dreiecksdiagram
Rohdaten
Grenzwertberechnung
Interpolationen
Interpolation
Originaldaten
ArbeitsmappePruefen
FileExist
ExtractFilePath
ExtractFileName

ExtractFilePath
SaveFile
EndProc
CopyEmptySheets
ExtractFileName
Auswertung
Dreiecksdiagramm
Rohdaten
Interpolation
Originaldaten
ExtractFileName
Protection
ExtractFileName
SaveFile
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Hauptmodul
Hauptmodul
Hauptmodul
Auswertungen

Auswertungen
Auswertungen

Auswertungen

Auswertungen

Buch

Buch

Buch
Buch
Buch

SaveFile
CopyEmptySheets
Hauptmodul
GetDiagramSettings
Auswertung
Hauptmodul
Hauptmodul
Hauptmodul
Hauptmodul
Auswertungen
Auswertungen
Auswertungen
Dreieck
ErmittlungRohdaten
InterpolationFunktionen
Newton
dokern
Auswertungen
Dreieck
InterpolationFunktionen
dokerna
Auswertungen
Auswertungen
Dreieck
dokernf
Auswertungen
Auswertungen
Dreieck
CreateBuch
Hauptmodul
Hauptmodul
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Hauptmodul
Hauptmodul
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Buch
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Dreieck
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Grenzwerte
Interpolation
Buch
Buch
InsertCellIntoWord
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Buch
InsertIntoWord
PasteIntoWord
SummenFormen
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ExtractFileName

ArbeitsmappePruefen
Drucken
EndProc
ExtractFileName
dokern
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Round
Rohdaten
Interpolation

Newton
Round
komo
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Newton
Round
dokern
Newton
Round
Programminitialisierung
ArbeitsmappePruefen
Protection
FileExist
ExtractFilePath
ExtractFileName
SaveFile
InsertCellIntoWord
InsertIntoWord
PasteIntoWord
SummenFormen
Dreiecksdiagramm
Round
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DeleteFromWord
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ExtractFileName
InsertIntoWord

ExtractFileName
InsertIntoWord
PasteTextIntoWord

Hiba! A stílus nem létezik.. fejezet

118/135

Hiba! A stílus nem létezik.
Buch
Buch
Buch
Diagramm_interpolation

Dreieck

Dreieck
Dreieck
Dreieck
Dreieck

Dreieck

ErmittlungRohdaten

ErmittlungRohdaten
Grenzwerte

PasteTextIntoWord
DeleteFromWord
BrennSumm
Hauptmodul
DatenInterpolation
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ConvertXYToScreen
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NewLine
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ExtractFileName
Programminitialisierung
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ExtractFileName
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Interpolation
Originaldaten
Drucken
EndProc
GetDiagramSettings
ExtractFileName
InsertPoint
NewLine
ConvertXYToScreen
NewText
Round
Originaldaten

ExtractFileName

ExtractFileName
ConvertXYToScreen
ConvertXYToScreen
ExtractFileName
Programminitialisierung
ArbeitsmappePruefen
Drucken
EndProc
ExtractFileName
Auswertung
Dreiecksdiagramm
Interpolation
Originaldaten
Rohdaten
ArbeitsmappePruefen
Drucken
EndProc
GetDiagramSettings
ExtractFileName
Auswertung
DatenInterpolation
Dreiecksdiagramm
Round
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ExtractFilePath
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9.1.2 Hívási gráf

Hiba! A stílus nem létezik.. fejezet

Hiba! A stílus nem létezik.

121/135

Hiba! A stílus nem létezik.. fejezet

Hiba! A stílus nem létezik.

122/135

Hiba! A stílus nem létezik.. fejezet

Hiba! A stílus nem létezik.

123/135

9.2 A TRIANGLE program kimenete

Rendszerinformáció

Forrás adatok
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Forrás adatok (2 komponens)

Forrásadatok diagramja
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Interpoláció eredménye

Határ-pontok, karakterisztikus értkek
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Interpolált robbanáshatár-görbe derékszögű diagramja

Robbanási tartomány jellemző értékei, érintők
Hiba! A stílus nem létezik.. fejezet
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A robbanási tartomány jellemző értékeinek összefoglaló táblázata

A kiértékelt értékek
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Az interpolált robbanáshatár-görbe ábrázolása egyenlő oldalú háromszögdiagramban
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9.3 Ammónia/nitrogén/levegő rendszer robbanáshatár-mérési
adatlapja
Prüfprotokoll
Explosionsgrenzenermittlung
BAM- Labor II.12
Prüfstelle :
2001-10-15
Datum :
Code- Nr. :
Probenbezeichnung :
Antragsteller :
Probeneingang :

.

nach prEN 1839
Prüfgerät :
°C
Temperatur im Prüfgefäß :
0,5 s
Funkendauer :
mbar
Umgebungsdruck :
MFC
Gasdosiereinrichtung :
Spülvolumen;Durchflußrate: 16 L; 4 L/min

Komponenten/Reinheit: Ammoniak / Luft / Stickstoff
Brenngas:

Kanalnummern:
Nr.

1

Oxidator:

4

Inertgas:

2

MFC-Einstellungen

Gasanteile

Reaktion

(% des Meßbereichsendwertes)
Brenngas Oxidator Inertgas

1.)

Brenngas

[Vol.-%]
Oxidator

Inertgas

14,0

76,0

10,0

83

35,27

58,99

84

35,79

58,83

17,89

14,2

75,8

10,0

+

85

35,27

58,99

17,89

14,0

76,0

10,0

A

86

35,27

58,99

17,89

14,0

76,0

10,0

A

87

35,27

58,99

17,89

14,0

76,0

10,0

A

88

35,27

58,99

17,89

14,0

76,0

10,0

A

89

65,58

50,32

17,89

25,0

65,0

10,0

A

90

64,41

50,64

17,89

24,6

65,4

10,0

+

91

65,00

50,48

17,89

24,8

65,2

10,0

A

92

65,00

50,48

17,89

24,8

65,2

10,0

A

93

65,00

50,48

17,89

24,8

65,2

10,0

A

94

65,00

50,48

17,89

24,8

65,2

10,0

A

95

65,00

50,48

17,89

24,8

65,2

10,0

A

1.) ++ starke Reaktion

17,89

+ Flammenablösung

A Aureole

Bemerkungen

A

- keine Reaktion

UEG/LOC/OEG bei Volumenanteil: %
Bearbeiter:__________________
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9.4 Interpolációs módszerek összehasonlítása hiányzó pontok
esetén
A pont beszúró eljárások eredményei egy orrpont elhagyása esetén különböző
interpolációs módszerekkel

Kézileg megadott
(eredeti) pont beszúrása

Pont beszúrás érintőmetszéspontnál

Pont beszúrás nélkül

Eredeti mérési pontok

Akima spline interpoláció

Komonoton spline interpoláció
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18

16

16

14

14

12

12
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8

8

6

6

4

4

2

2
0

0
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0
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8

8

6

6

4

4

2

2

0

0
0
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10

15

20
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10
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MOC=13,6 MAI=30,3 MXC=17,3 ICR=4,8
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14
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8

8

6

6

4

4

2

2

0

0
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MOC=13,3 MAI=32,4 MXC=16,9 ICR=4,9

0
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4
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2
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0
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A pont beszúró eljárások eredményei három orrpont elhagyása esetén különböző
interpolációs módszerekkel

Kézileg megadott (eredeti)
pont beszúrása

Pont beszúrás érintőmetszéspontnál

Pont beszúrás nélkül

Eredeti mérési pontok

Akima spline interpoláció

Komonoton spline interpoláció
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0
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9.5 Feldolg.cgi program forráskódrészlete
A szerver oldali adatgyűjtő Delphi program fő rutinjának forráskódja:
procedure TWebModule1.WebModule1FeldolgAction(Sender: TObject;
Request: TWebRequest; Response: TWebResponse; var Handled: Boolean);
var
i,x: integer;
f: textfile;
hdr: string;
fld:string;
begin
PageProducer2.HTMLDoc.Clear;
try
PageProducer2.HTMLDoc.Add('<HTML><HEAD><TITLE>'+request.ContentFields.values['koszonom']+
'</TITLE></HEAD><BODY>' +
'<P><FONT FACE="Arial"><B><FONT SIZE="+2">'
+request.ContentFields.values['koszonom']+'</FONT></B></FONT></P>'
+'<FONT FACE="Arial"><FONT SIZE="-1">');
except
PageProducer2.HTMLDoc.Add('<HTML><HEAD><TITLE>
Köszönjük a válaszokat!</TITLE></HEAD><BODY>' +
'<P><FONT FACE="Arial"><B><FONT SIZE="+2">
Köszönjük a válaszokat!</FONT></B></FONT></P>' +
'<FONT FACE="Arial"><FONT SIZE="-1">');
end;
try
assignfile(f,'feldolg\'+request.ContentFields.values['filename']+'.txt');
try
reset(f);
readln(f,hdr);
closefile(f);
append(f);
except
on E2: Exception do
begin
hdr:='';
rewrite(f);
end;
end;
if length(hdr)=0 then
begin
for i:=3 to request.ContentFields.count-1 do
begin
hdr:=hdr+request.ContentFields.names[i];
if i<request.ContentFields.count-1 then hdr:=hdr+chr(9);
end;
writeln(f,hdr);
end
else
begin
x:=0;
hdr:=hdr+chr(9);
while (length(hdr)>2) and (x<100) do
begin
x:=x+1;
fld:=copy(hdr,1,pos(chr(9), hdr)-1);
delete(hdr,1,pos(chr(9), hdr));
write(f,request.ContentFields.values[fld]);
if length(hdr)>2 then write(f,chr(9));
end;
writeln(f);
end;
closefile(f);
try
PageProducer2.HTMLDoc.Add
('<P><a href="'+request.ContentFields.values['tovabb']+'">Tovább</a>');
except
end;
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{
for i:=0 to count-2 do
PageProducer2.HTMLDoc.Add(inttostr(i)+'. '+names[i]+'='+values[names[i]]+'<BR>');
}
except
on E: Exception do
PageProducer2.HTMLDoc.Add('Valami hiba tortent:'+E.Message);
end;
PageProducer2.HTMLDoc.Add('</BODY></HTML>');
Response.Content:= PageProducer2.Content;
handled:=true;
end;

9.6 A húsfogyasztási felmérés kérdőívének HTML kódja
<HTML>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">
<META NAME="GENERATOR" CONTENT="Mozilla/4.01 [en] (Win95; I) [Netscape]">
<TITLE>hus</TITLE>
</HEAD>
<BODY TEXT="#000000" BGCOLOR="#F0E68C" VLINK="#DA70D6" BACKGROUND="rita.jpg">
<CENTER>
<H2> A magyarorsz&aacute;gi h&uacute;sfogyaszt&aacute;s alakul&aacute;s&aacute;r&oacute;l
gy&uuml;jt&ouml;k adatokat PhD munk&aacute;mhoz.
<BR>K&eacute;rem seg&iacute;tse a munk&aacute;mat a k&eacute;rd&otilde;&iacute;v
kit&ouml;lt&eacute;s&eacute;vel!</H2></CENTER>
<!FORM METHOD=POST ACTION="mailto:mail@chem.bme.hu?subject=hus">
<FORM ACTION="http://152.66.64.20/cgi-bin/feldolg/feldolg.cgi/tarol" METHOD="POST">
<Input type=hidden name="filename" value="hus">
<Input type=hidden name="tovabb" value="http://knight.kit.bme.hu/postharvest">
<Input type=hidden name="koszonom" value="Köszi a hasznos válaszokat!">
<center>
<table bgcolor="#F0E68C" align=center><tr><td><font size="-1">
<table bgcolor="#F0E68C">
<tr>
<td>
1. H&aacute;ny &eacute;ves &Ouml;n?&nbsp;&nbsp;
<select name=age>
<option value="" selected>
<option value="18">18 alatt
<option value="25">19-25
<option value="30">26-30
<option value="35">31-35
<option value="40">36-40
<option value="60">41 felett
</select>
</td>
<td>
2. Neme?
<select name=sex>
<option value="" selected>
<option value="fem">No
<option value="male">F&eacute;rfi
</select>
</td>
<td>
3. Milyen munkak&ouml;rben dolgozik?
<select name=work>
<option value="" selected>
<option value="white">szellemi munka
<option value="blue">fizikai munka
<option value="both">szellemi &eacute;s fizikai
<option value="retired">nyugd&iacute;jas
<option value="student">tanul&oacute;
</select>
</td>
</tr></table>
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<table bgcolor="#F0E68C" border=0>
<tr cols=2>
<td>4. Milyen gyakran szokott &Ouml;n h&uacute;st fogyasztani?</td>
<td>
<select name="day/year">
<option value="" selected>
<option value="365">naponta
<option value="52">hetente
<option value="12">havonta
<option value="0">egy&aacute;ltal&aacute;n nem
</select></td>
</tr>
<tr>
<td>5. Mennyit k&ouml;lt havonta &aacute;tlagosan h&uacute;sra?</td>
<td>
<select name="HUF/month">
<option value="" selected>
<option value="0-500">500 Ft alatt
<option value="500-1000">500-1000 Ft
<option value="1000-1500">1001-1500 Ft
<option value="1500">1500 Ft felett
</select></td>
</tr>
<tr>
<td>6. Hol v&aacute;s&aacute;rol &Ouml;n h&uacute;st leggyakrabban?</td>
<td>
<select name="shop">
<option value="" selected>
<option value="market">piacon
<option value="hiper">hipermarketben
<option value="butcher">hentesn&eacute;l
<option value="other">egy&eacute;b helyen
</select></td>
</tr>

<tr>
<td>7. Milyen k&ouml;retet fogyaszt leggyakrabban a h&uacute;s&eacute;telekhez?</td>
<td>
<select name="garnish">
<option value="" selected>
<option value="potato">burgonya
<option value="rice">rizs
<option value="pastry">t&eacute;sztaf&eacute;l&eacute;k
<option value="vegetable">zöldségek
<option value="bread">kenyér
<option value="other">egy&eacute;b
</select></td>
</tr>
<tr>
<td>8. Milyen t&iacute;pus&uacute; h&uacute;st szokott &Ouml;n leggyakrabban
fogyasztani?</td>
<td>
<select name="type">
<option value="" selected>
<option value="red">v&ouml;r&ouml;sh&uacute;sokat (sert&eacute;s, marha)
<option value="white">feh&eacute;rh&uacute;sokat (baromfi)
</select></td>
</tr>
</table>
<table bgcolor="#F0E68C">
<tr><td colspan=4>
9. Ha &Ouml;n a feh&eacute;rh&uacute;s kateg&oacute;ri&aacute;t jel&ouml;lte meg,
k&eacute;rem v&aacute;lasszon az al&aacute;bbi indokok k&ouml;z&uuml;l:
</td><tr><td></td><td colspan=3>
<INPUT type=checkbox name="health">Az&eacute;rt fogyasztok t&ouml;bb
feh&eacute;rh&uacute;st, mert eg&eacute;szs&eacute;gesebb, mint a
v&ouml;r&ouml;sh&uacute;sok<br>
<INPUT type=checkbox name="like"> jobban szeretem a feh&eacute;rh&uacute;sokat<br>
<INPUT type=checkbox name="BSE"> BSE / sz&aacute;j- és
k&ouml;r&ouml;mf&aacute;j&aacute;s botr&aacute;ny &oacute;ta &oacute;vakodom a
v&ouml;r&ouml;sh&uacute;sok fogyaszt&aacute;s&aacute;t&oacute;l
</td></tr>
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<tr><td colspan=4>
10. Rangsorolja, hogy milyen form&aacute;ban v&aacute;s&aacute;rolja leggyakrabban
a h&uacute;sf&eacute;l&eacute;ket (1=leggyakoribb, 3=legritk&aacute;bb):
</td></tr>
<tr>
<td width=40>&nbsp;</td>
<td><INPUT name="raw" size=2>t&otilde;keh&uacute;s (nyersen)</td>
<td><INPUT name="buffet" size=2>felv&aacute;gott</td>
<td><INPUT name="semiprep" size=2>f&eacute;lk&eacute;sz forma
(el&otilde;s&uuml;t&ouml;tt, el&otilde;p&aacute;colt)</td>
</tr>
<tr><td colspan=4>
11. Mely szempont meghat&aacute;roz&oacute;, ha h&uacute;st
v&aacute;s&aacute;rol?</td></tr>
<tr>
<td></td>
<td><INPUT type=checkbox name="price">&aacute;r</td>
<td><INPUT type=checkbox name="quality">min&otilde;s&eacute;g, frisses&eacute;g</td>
<td><INPUT type=checkbox name="healthy" unchecked>eg&eacute;szs&eacute;ges
&eacute;letm&oacute;d</td>
</tr>
<tr><td colspan=4 align=right><br>
<b>

<INPUT type=submit value="Elk&uuml;ld&eacute;s">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; </b>
<INPUT type=reset value="T&ouml;rl&eacute;s">
</b></font>
</td></tr>
</FORM>
</td></tr>
</table></td></tr></table>
<center>
<br>K&ouml;sz&ouml;n&ouml;m a v&aacute;laszokat, sokat segitett a munk&aacute;mban<A
HREF=http://knight.kit.bme.hu/cgi-bin/feldolg/feldolg.cgi/lekerdez>!</A>
</center>
</BODY>
</HTML>
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