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„Nincs egyszerűbb dolog a világon,  

mint egy megoldott probléma.”  

(Blaise Pascal) 

1. Bevezetés, célkitűzés 

A villámok, a villámcsapások elleni védekezés az emberiség történetének egyik nagy 

kihívása. Az emberi életnek és az emberi alkotásoknak a védelme a villámcsapás 

káros hatásai ellen egyidős az emberi kultúrával. Nem véletlen, hogy valamennyi 

mitológiának, vallásnak, művészetnek és tudománynak szoros kapcsolata alakult ki a 

villámokkal. A félelem, esetenként rettegés a természeti csapástól okkal-joggal 

magyarázható a fény- és hanghatásokkal, az esetenként okozott óriási károkkal.  

A tüzek és robbanások, az emberi életek kioltása elleni védekezés az úgynevezett 

primer villámvédelem fejlődésével általában növelte a biztonságot. A villámcsapások 

révén kialakuló másodlagos hatások elleni védelem (szekunder villámvédelem) 

azonban manapság egyre fontosabb kérdéssé válik. Ezek a vezetett és indukált 

hatások ugyanis a számunkra rendkívül fontossá vált információtechnológiai és 

hírközlési rendszerek működését veszélyeztetik. Teszik mindezt akkor, amikor 

mindennapi életünk és különféle ipari tevékenységeink egyre inkább kiszolgáltatottak 

a számítástechnikai és telekommunikációs rendszereknek. Életünk ma már 

elképzelhetetlen ezek folyamatos és megbízható működése nélkül.  

A tervezés alapját a még elfogadható mértékű kockázat határozza meg hagyományos 

villámvédelmi megoldások esetén. Egyes típusú objektumok esetén a kár akár 

nagyságrendekkel is változhat attól függően, hogy a villámcsapás hol és hogyan éri az 

adott létesítményt. A védelmi eszközök állandó védelmet valósítanak meg, mely 

egyben korlátozza is a használatukat, vagy nagymértékben megnöveli a védelem 

költségét. 

A primer és szekunder védelmi rendszerek kiépítése esetenként rendkívül nagy, 

olykor elviselhetetlen költségeket jelent. Ilyen esetekre, a biztonság növelésére és a 

ráfordítások csökkentésére – sok más, a szakma világában az elmúlt időszakban 



Németh Bálint 2  Doktori értekezés, 2014 

megtett lépés, eredmény mellett – kiválóan alkalmazható módszer a preventív 

villámvédelem. 

A 70 éves budapesti villámvédelmi iskola hagyományát folytatva a villámvédelmi 

világkonferencián (International Conference on Lightning Protection – ICLP) 2006-

ban Japánban mutattuk be a preventív villámvédelmi rendszert. A preventív 

villámvédelem a primer és szekunder hatások elleni védelemnek egy olyan új 

megközelítését, kiegészítését jelenti, amely a villámcsapások okozta károk elkerülését 

és/vagy csökkentését olyan módon éri el, hogy különféle megelőző (preventív) 

intézkedéseket alkalmaz, melyeket akkor léptet életbe, ha a zivatar veszélyes 

mértékben megközelíti a védendő objektumot (épületet, tornyot, gyártelepet). A 

védelmi intézkedést csak addig tartjuk fenn, amíg a villámcsapás veszélye fennáll. 

Annak eldöntésére, hogy a veszély időtartama és térbeli kiterjedése mekkora, a 

világszerte – így Magyarországon is – kiépített és működtetett villámfigyelő 

rendszerek adatait használjuk fel. 

Célkitűzés: 

Az értekezésben a preventív villámvédelemmel, mint új védelmi módszerrel 

foglalkozom annak érdekében, hogy az eredeti eljárást kiterjesszem, és 

meghatározzam azokat a körülményeket, amelyek e módszer alkalmazását különösen 

előnyössé teszik. Célom volt, hogy új rendszert dolgozzak ki, mely megfelelő 

pontosággal tud előjelzést adni különböző távvezetéki munkavégzések esetére. Meg 

kívántam határozni a nagyfeszültségű távvezetéki munkavégzés során a biztonságos 

munkavégzés korlátait. Ennek érdekében újra kellett definiálnom a munkavégzés 

megszakításának és esetleges újrakezdésének feltételeit zivatartevékenység esetére. 

Különös figyelmet fordítottam egy manapság rohamosan terjedő, fejlődő eljárásra, a 

feszültség alatti munkavégzésre (FAM). Célom volt, hogy összevessem a FAM 

technológia nélküli és a FAM technológiával végzett munkák biztonsági 

körülményeit. 
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2. A hagyományos villámvédelem napjainkig 

A Budapesti Villámvédelmi Iskola számos hazai és nemzetközi publikációjából 

részletesen megismerhetők a zivatarok, villámok fizikája, a villámok kialakulásától, a 

védelmen keresztül a legkorszerűbb fejlesztésekig, vagy akár a legújabb irányzatok, 

pl. a nemkonvencionális védelmek [Horváth 1958], [Horváth 1965], [Horváth 1972], 

[Horváth et. al 1986], [Horváth 1988], [Horváth 1991], [Horváth 2001], [Horváth 

2002], [Horváth 2006], [Horváth 2006b], [Horváth 2006c], [Horváth et al. 2002], 

[Cooray 2010], [Berta 2011]. Számos hazai és nemzetközi publikáció létezik a 

villámok statisztikai elemzéseiről, azok paramétereinek fizikai és meteorológiai 

vizsgálatairól [Cigré Brochure 376], [Horváth 2002], [Fülöp et al. 2005], [Dombai 

1998], [Wantuch 2000], [Dombai 2007], [Farias et al. 2007], [Loboda 2008], [Rakov 

et al. 2003]. 

2.1. Villámfigyelő és előrejelző rendszerek 

2.1.1.  	  Modern	  rendszerek	  működési	  elve	  

A [Horváth 2002], [Mezősi 1998], [Fenyi], [Palatin] publikációkban megtalálható 

megfigyelési elvek és módszerek mind kizárólag földfelszíni érzékelésre 

támaszkodnak. Korunkban lehetőség nyílik műholdak által is figyelni a földfelszíni 

éghajlati tevékenységeket, így a villámokat is. A világon több ilyen rendszert is 

üzemeltetnek, főleg bolygónk globális éghajlati tulajdonságainak tanulmányozása 

céljából. Példa erre a NASA által üzemeltetett Tropical Rainfall Measuring Mission 

(TRMM, 2.1. ábra) projekt [Moffitt 1998]. 

 

2.1. ábra. TRMM által készített felvétel [Moffitt 1998] 
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Műholdak használatával, felszíni antennák nélkül, sokkal nagyobb területet tarthatunk 

megfigyelés alatt. Másrészről viszont, mivel nagy magasságban végezzük a mérést, a 

pontatlanság többszöröse a földön végzett megfigyelésekhez képest. 

A villámfigyelő rendszerek érzékelői minden esetben a két alapvető mérési elv 

valamelyikét, esetleg azok kombinációját alkalmazzák. Ez a két módszer a mágneses 

iránymérés (DF – Direction Finding) és az időmérés (ToA – Time of Arrival). Ezeket 

a módszereket alkalmazzák a felhő-föld (cloud-to-ground, CG) villámok detektálására 

használt, VLF/LF sávban működő, és a felhőn belüli (intra clouds, IC) villámok 

detektálására használt, VHF sávban működő villámfigyelők is. Alapvető különbség a 

két mérési módszer között, hogy a DF a villámok által keltett H(t) mágneses teret, a 

ToA az E(t) villamos teret méri az idő függvényében. 

A Time-of-Arrival egy rádiófrekvenciás jel vételének időpontja, tehát a keletkezés 

időpontja plusz a terjedési idő. Ez a jel érkezésének abszolút ideje egy adott 

vevőállomásra, nem pedig az időkülönbség a keletkezés és vétel között. A 

vákuumbeli fénysebesség és a jel vivőfrekvenciája közötti kapcsolat miatt ez az idő 

az adó és vevő közötti távolsággal arányos. Hozzá kell tenni azonban, hogy ez a 

kapcsolat csak vákuumra ilyen jól definiált, a más közegben terjedő rádióhullámokra 

különbözik. De a távolság így is közvetlenül számítható a vétel idejéből, ha a jel 

sebessége ismert. Megjegyzendő, hogy rengeteg cikk foglalkozik azzal, hogyan 

változik a térerősség térben és időben különböző talaj, domborzat stb. esetén. 

Általánosságban a helymeghatározáshoz az adó által kibocsátott jelet három vagy 

több vevőnek kell fogadnia. 

Ha egy adó kibocsát egy impulzust, az kissé eltérő időben fog megérkezni két, térben 

elkülönített vevőhöz. Ez az időkülönbség, a TDoA (Time-Difference-of-Arrival), a 

vevők adótól való eltérő távolságának következménye. Viszont a két vevő adott 

helyzeténél, a TDoA mérésekor több adó is megfelelne ugyanannak a mérési 

eredménynek, ezek mértani helye az adott időkülönbséghez tartozó hiperboloid. 

[Horváth 2006], [Horváth 2006c]. Ha egy harmadik vevő egy harmadik helyen egy 

másik TDoA mérést végez, azzal az adót egy második hiperboloidra helyezi. A két 

hiperboloid metszete meghatározza az adó lehetséges pontjainak görbéjét. Ha egy 

negyedik vevőt is bevonunk, az egy harmadik TDoA mérést is végez, és a harmadik 

hiperboloid és a görbe metszéspontja egyetlen pont a térben. Így az adó helyzete 3 
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dimenzióban meghatározható. Meg kell jegyezni, hogy a villám nem pontszerű 

adóként, hanem áramszálként, adóantennaként kezelendő [Hunkár 2001]. 

Villámfigyelő rendszerekben az adó maga a villám, a vevők pedig meghatározott 

pontokra telepített szenzorok. Minden ToA szenzor a villám által keltett 

elektromágneses sugárzás VLF/LF komponenseit érzékeli, és ezek áramcsúcsának 

idejét méri. Az általános feltételezés az, hogy az áram akkor éri el a csúcsértékét, 

amikor a felfelé haladó ellenkisülés találkozik a lefelé haladó előkisüléssel, és ez 

létrehozza a villámcsatornát [Horváth 1991], [Rakov et al. 2003]. Ez a találkozási 

pont körülbelül 100 m-rel a föld felett van. A szenzorok által mért idő tehát ezen 

időpont és az elektromágneses hullám terjedési idejének az összege. A VAISALA 

által gyártott, időmérésen alapuló rendszerek kétlépcsős iteratív eljárást alkalmaznak. 

Ennek a működéséhez négy vagy több szenzorra van szükség. 

Az első iránymérés (DF, Direction Finding) elven működő vevőket az 1970-es évek 

végén fejlesztették ki a U.S. Bureau of Land Management (BLM) számára erdőtűz 

elleni védelemhez. Ma is ezek utódai működnek az Egyesült Államok villámfigyelő 

hálózatában (National Lightning Detection Network – NLDN). Ezek a szenzorok a 

mágneses fluxus-sűrűség vízszintes komponensét mérték függőleges helyzetű 

hurokantennával. 

Az iránymérésen alapuló rendszerek két vagy több szenzort alkalmaznak, melyek egy 

előre megválasztott referencia egyenes és a villámcsapás által keltett mágneses 

hullám iránya közötti szögeltérést (azimut – irányszög) mérik (2.2. ábra). A 

referencia egyenesnek leggyakrabban a földrajzi északi sarkpont (nem a mágneses 

északi pólus) felé mutató irányt választják. A háromdimenziós helymeghatározáshoz 

a vízszintes irányú szögek mérése mellett egy magassági szög (elevation) mérést is 

végezni kell. Az irányszöget tipikusan két merőleges mágneses hurokantennával 

mérik. Vannak bizonyos esetek, mikor az iránymérő szenzor és a kisülés helye közötti 

földrajzi körülmények elég rossz eredményt adnak. Speciális esetben, ha egy kisülést 

csak két szenzor észlel, és a kisülés a két szenzort összekötő egyenesen helyezkedik 

el, a helymérés nagyon pontatlan, mert a mérések egyáltalán nem képeznek 

metszéspontot. Ennek a problémának a kiküszöbölésére minden iránymérést 

alkalmazó hálózat legalább három szenzort alkalmaz. Ha három vagy több szenzor 

érzékel egy villámcsapást, egy optimumkeresési folyamat alkalmazható a szögmérés 

hibájának minimalizálására. A villámcsatorna által kisugárzott LEMP (lightning 
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electromagnetic pulse – elektromágneses villámimpulzus) mérését az S1, S2, S3 

szenzorok végzik. A jelentkező hibák miatt azonban a kijelölt egyenesek nem egy 

metszéspontot adnak, hanem egy háromszögletű területet, melyen belül nagy 

valószínűséggel megtalálható a villám becsapási pontja. Az optimális pontot a χ2 

hibafüggvény minimalizálásával számítják: 

 χ! = !!!!!"
!!!

!
!
!!!   (eq.1.1) 

ahol 

φi az i-edik szenzor által mért irányszög, 

n a szenzorok száma, 

φ0i az i-edik szenzor által mért irányszög eltérése az optimális ponttól, 

σφi az i-edik szenzor szögmérési hibájának szórása. 

Ez ismétlődik addig, amíg a χ2 elegendően kicsinyre nem csökken. 

 

2.2. ábra. DF mérés optimumkereséssel 

A szögmérés hibáját (angle site error), rendszerint az adott szenzor által mért 

irányszög és a három szenzor adatainak összevetésével kapott pontba mutató egyenes 

szöge közti különbséggel becsülik.  
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A szögmérés hibáját leggyakrabban a szenzor közelében található fémtárgyak és a 

szenzorhoz tartó táp- és kommunikációs kábelek okozzák. A kábel köpenyében az 

elektromágneses hullám Icable nagyságú áramot indít, amely Herror térerősségű 

mágneses teret hoz létre. Ennek és a Hlightning térerősségnek az összegét méri a szenzor 

a 2.3. ábra szerinti elrendezésben. A mért Htotal és a valós Hlightning térerősség 

vektorok közötti dα szög a szögmérés hibája. 

 

2.3. ábra. A szenzor által észlelt térerősség komponensek 

egy csatlakozó kábel esetén 

Az ábrából az is jól látható, hogy a Herror térerősségvektor nemcsak az iránymérésben 

okoz hibát, hanem a Htotal vektor nagyságát is megváltoztatja. Ennek mérésére a 

villámáram csúcsértékének meghatározásához van szükség, ezért ez a hiba (amplitude 

site error) a villámáram mért értékében jelentkezik [Diendorfer et al. 2002], 

[Ballarotti et al. 2006]. 

Az iránymérésen alapuló rendszerek fő hátránya a pontatlanságuk. Bár kettőnél több 

szenzor esetén az alapvonal probléma már kiküszöbölhető, de a szögmérés és az 

amplitúdó mérés hibái még mindig számottevőek. A megfelelő hibafüggvények 

ismeretében a rendszeres hibák korrigálhatók, de az ezután fennmaradó állandó, és az 

ehhez hozzáadódó véletlen hibákkal még mindig számolni kell. 

A ToA elv hátránya, hogy a mérésekhez több szenzorra van szükség, mintha 

iránymérést alkalmaznánk. A DF elven való méréshez már két szenzor is elég, bár 
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ekkor még számolni kell az alapvonal problémával. Három szenzor alkalmazásával ez 

már kiküszöbölhető. ToA helymeghatározáshoz legalább három szenzort kell 

telepíteni, azonban ekkor előfordulhat (főként az érzékelők mögötti részen lecsapó 

villámoknál), hogy az adott hiperbolák nem metszik egymást egy adott pontban, ezért 

négy, vagy több szenzor javasolt. Ez nemcsak nagyobb szenzor telepítési költségeket 

jelent, hanem zivataros időben jóval nagyobb feldolgozandó adatmennyiséget is. 

2.1.2.  Villámfigyelő	  hálózatok	  

Miután bemutattam, hogy a villámok érzékelése milyen módszerekkel és eszközökkel 

lehetséges, térjünk rá a villámfigyelő hálózatokra. Az egyes villámfigyelő hálózatok 

kiválaszthatják a rendeltetésüknek leginkább megfelelő elven működő szenzorokat. 

Hiszen más eszközökre van szükség ott, ahol a cél a CG villámok adatainak minél 

pontosabb kielemzése, és másokra egy IC (intra cloud – felhőn belüli) és CC (cloud-

to-cloud – felhő-felhő) villámok detektálásán alapuló nowcasting rendszerben. 

A villámfigyelő hálózatok főbb tulajdonságai: 

– osztályozás (IC, CG), 

– a helymérés pontossága, 

– észlelési hatékonyság, 

– a téves riasztások száma. 

A világon megtalálható modern villámfigyelő hálózatokat részletesen a 1. sz. 

Mellékletben elemzem. 

Az 1998-ban hazánkban bevezetett SAFIR (System d'Alerte Foudre par 

Interferometrie Radioelectrique) rendszer minden téren komoly változásokat hozott 

(2. sz. Melléklet), ugyanis napjaink technikai hátterével sokkal egyszerűbb biztosítani 

azt, hogy ne csak napi kétszer történjen mérés, hanem folyamatosan, és a zivatarok 

mozgásáról valós időben kaphassunk információt.  
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2.2. Lokális villámdetektáló rendszerek lehetőségei 

Vannak olyan esetek azonban, amikor a villámfigyelő hálózat/rendszer helyett vagy 

mellett helyi villámfigyelő alkalmazása válik szükségessé, vagy alternatív 

lehetőséggé. Kiegészítő funkciójú lokális villámdetektorokat olyankor alkalmazunk, 

amikor segítségükkel valamilyen többletinformációhoz szeretnénk jutni a globális 

rendszer által szolgáltatott adatokhoz képest. Tipikusan ilyen eset a hőzivatarok 

kialakulása során keletkező töltésfelhalmozódás érzékelése. Amikor ugyanis a 

védendő hely fölött alakul ki zivatarcella, a globális villámfigyelő rendszer villám-

észlelése a védelem szempontjából már későn érkezik. Emiatt kell például a 

zivatarfelhő töltése által létrehozott villamos térerősség értékét figyelni, ami a töltött 

góc közelségét, ezáltal a villámveszélyt jelzi még az első villám bekövetkezése előtt. 

A másik eset, hogy a globális rendszer nem áll rendelkezésre, vagy túl költségesen 

lehet igénybe venni. 

2.2.1.  	  A	  rádiófrekvenciás	  villámdetektor	  elve	  

Az RF detektorral felépített rendszer elve azonos a globális rendszerével, de ki kell 

küszöbölnie azt a problémát, hogy csak egy detektor van, nem pedig négy-öt, 

egymástól viszonylag nagy távolságra. Ha telepítünk is több detektort, és azokat 

néhány kilométeres távolságra helyezzük el egymástól, mert pl. történetesen épp egy 

repülőteret kerítünk be, akkor is olyan nagy lesz még a mérési hiba, hogy a globális 

számítási módszerek teljesen használhatatlan eredményeket produkálnak. 

Egy műszerhez is létezik azonban többé-kevésbé jó megoldás. A beérkezés 

időpontjával természetesen semmit nem tudunk kezdeni, mert nincs referencia időnk, 

de az irányt könnyedén meghatározhatjuk. Sajnos a detektálás csak egy néhány fokos 

látószöget jelöl ki, így a mérés hibája a távolság függvényében nő. A távolságot 

olcsóbb eszközök a jelerősségből számolják ki, mely nagyon megbízhatatlan, hiszen 

nem azonos az egyes villámok villámárama, és az emittált jel erőssége elsősorban 

ettől függ (továbbá az út közbeni akadályoktól, sűrűségváltozástól stb.). Komolyabb 

eszközök a villám széles frekvenciaspektrumát használják ki, egyszerre több 

frekvencián fogják a jelet, és azok egymáshoz képesti állapotát hívják segítségül 

(interferencia) az irány pontos kiszámolásához, valamint a távolságra is jobb becslést 

lehet adni [Makela 2009]. Ez a módszer a VHF detektorok sajátja, valójában ilyen 
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esetben pontosan ugyanolyan eszközt telepítünk a kertünkbe, mint amilyet a globális 

rendszerek használnak. Ez az eszköz azonban rendkívül drága, alkalmazása a globális 

rendszerhez viszonyítva nem hatékony. 

A legtöbb zivatar első kisülése felhőn belüli kisülés (földrajzi elhelyezkedéstől 

függően átlagosan négy zivatarból három első kisülése felhőn belül fog lejátszódni). 

Ezek, ugyanúgy mint a felhő-föld villámok, elektromágneses hullámokat bocsátanak 

ki. Jelformájuk és jelerősségük alapján könnyen megkülönböztethetők a felhő-föld 

villámoktól, ám gyengeségük miatt sok detektor egyáltalán nem foglalkozik ezekkel. 

Azok a detektorok, melyek ezeket is kijelzik, a villám-előrejelzésben és a 

villámveszély detektálásban nagyobb eséllyel állják meg a helyüket, a többi 

legfeljebb meteorológiai alkalmazásokhoz jöhet szóba. 

2.2.2.  A	  rotorvoltmérő	  elve	  

Bizonyos esetekben, tipikusan repülőtereknél a helyben kialakuló zivatar (főként 

hőzivatar) kellő idejű előrejelzéséhez rotorvoltmérőket [Horváth et. al 1986]  

alkalmaznak.  

A villámcsapás veszélyének kialakulására a villamos térerősség változása alapján 

következtethetünk. Amíg szép időben 100-200 V/m-es villamos térerősség mérhető a 

szabad ég alatt, addig zivataros időben ez a többszörösére nő a zivatarfelhőben 

felhalmozódó töltéseknek köszönhetően. Ahhoz azonban, hogy védelmi célokra kellő 

pontossággal felhasználható legyen, számszerűsíteni kell, hogy a kialakuló töltéskép 

milyen villamos térerősség-eloszlást hoz létre a föld felszínén. Erre azért van szükség, 

mert ennek segítségével adható meg, hogy egy rotorvoltmérő „milyen messziről képes 

észrevenni” a kialakuló zivatarfelhőt, tehát pl. egy hosszabb távvezeték mentén 

milyen gyakorisággal kell elhelyeznünk a rotorvoltmérőket a villámveszély 

megbízható érzékeléséhez. 

A kérdésre a válasz könnyen megadható a jól ismert, sokak által használt Simpson-

féle felhőmodell alapján numerikus térszámítást végezve, ahol bemeneti adatként a 

zivatar magassága 2000 m, a töltésgóc 1, 2, 4 km átmérőjű,  +4, -24, +20 C töltésű 

esetben a 2.4. ábrán látható térerősség-eloszlást kapjuk [Gaál 2011]. 
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2.4. ábra. Simpson-féle felhőmodell alapján számított térerősség-eloszlás 

A 2.4. ábrán is jól látható, hogy az 5 km-es kritikus távolsághoz a 2 kV/m térerősség 

tekinthető riasztási határértéknek. A nemzetközi gyakorlatban azonban találkoztunk 

olyan példával (pl. a 2008. évi International Lightning Detection Conference) ahol 

ennek 1 kV/m-re csökkentését javasolják [Campbell 2012]. 

Az eszköz elhelyezése kényes kérdés. Az igazán pontos méréshez a föld szintjén 

kellene lennie, ám ez sok esetben nehezen valósítható meg. Általában lehetetlen olyan 

helyet választani, ahol a villamos erőtér homogén, hisz azt minden nagyobb tárgy 

(legyen az fa vagy épület) torzítja. Ezt a torzítást numerikus erőtérszámítás 

segítségével figyelembe lehet venni, de a legjobb minél jobban csökkenteni a hatását. 

Jó ökölszabály, hogy bármely objektumhoz mért távolság legalább a tárgy és a 

szenzor magasságkülönbségének háromszorosa legyen. Egy fa esetében természetesen 

érdemes a fa teljes magasságával számolni (amit esetleg csak néhány évvel később ér 

el).  

A leggyakoribb mégis az, hogy a rotorvoltmérőt egy épület tetején helyezzük el. 

Ekkor figyelembe kell vennünk a villamos erőtér magasság miatti torzulását, és az 

épület tetejének kialakítását. Az utóbbit úgy lehet minimalizálni, hogy igyekszünk 

minél inkább az épület közepére helyezni a mérőeszközt, mert az épület szélein és 

sarkain megnő a villamos tér inhomogenitása. Az előbbit pedig kompenzálni kell. 

Erre gyakorlatilag minden típusnak megvan a saját módszere, amelyet a műszer 

kézikönyvében meg lehet találni. 
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A távvezetéki munkavégzést támogató villámvédelem szempontjából azt kell 

megvizsgálni, hogy a távvezeték közelében hol érdemes elhelyezni a rotorvoltmérőt. 

Ezzel a kérdéssel az 5. fejezetben részletesen foglalkozom, itt röviden két lehetőségre 

hívom fel a figyelmet. Az első lehetőség, hogy a rotorvoltmérőt az oszlop tetejére 

telepítjük. Ebben az esetben praktikusan csak a „felfelé néző” változat jöhet szóba (a 

forgó, földelt rostély és a tesztelektródok felfelé néznek). Ennél az elrendezésnél a 

csapadék zavaró hatásának kiküszöbölése jelenti az egyik problémát, a másikat pedig 

az, hogy a sík területre telepített megoldáshoz képest nagyobb lesz a mért térerősség. 

Ezt a térerősség-torzulást korrigálni kell. A 2.5. ábrán szemléltetett esetben például a 

homogén erőtérben mérhetőhöz képest 15-ször nagyobb értéket kapunk! 

 

2.5. ábra. A mérhető erőtér sík területre, ill. oszlopra helyezett rotorvoltmérő esetén 

A rotorvoltmérő elhelyezésének másik lehetősége a távvezeték közelében a talajra 

történő rögzítés, de ez még több problémát vet fel. Ebben az esetben a rotorvoltmérő 

„nézhet lefelé”, vagyis a földelt rostély és a tesztelektródok a föld felé néznek, 

ilyenkor a mérőműszer háza egyben eső elleni védelmet is jelent a rotorvoltmérőnek. 

Szintén fontos probléma (bármelyik elhelyezési módot választjuk is) a távvezeték 

erőterének, ill. a koronakisülés miatt keletkező ionoknak a hatása, melyet a 

tervezéskor, telepítéskor szintén figyelembe kell venni. 

A rotorvoltmérők által készített regisztrátumokon jól elkülönülnek az elméleti 

számítás során már látott tipikus szakaszok. A térerősség először megemelkedik, majd 

általában polaritást vált. Ennek oka, hogy először a közeledő felhő felső, pozitív 

töltésű rétegének hatása nagyobb távolságban erősebben érvényesül a negatív 
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tértöltésűénél. Ezt követően viszont a negatív töltésű rész hatása válik meghatározóvá 

(2.6. ábra). A zivatar elvonulásakor ugyanez a változás ellentétes irányban jön létre.  

 

2.6 ábra. Átlagos töltéseloszlás egy felhőben [Horváth 1965] 

Fontos megjegyeznünk, hogy a mért villamos térerősségben az esőcseppek töltésének 

hatása is megjelenik. Egyetlen esőcsepp általában néhány pC nagyságú töltéssel 

rendelkezik és ez a rotorvoltmérők esetén problémát jelent, mert a mért jelben 

sztochasztikusan ugrások jelennek meg, ezeket kompenzálni kell. Az esőcseppek 

tértöltésének módosító hatását a csapadék töltését mérő szondák adatai alapján lehet 

figyelembe venni [Hierl 1983]. 

2.2.3.  	  A	  rotorvoltmérők	  általános	  alkalmazhatósága	  

A rotorvoltmérő fő alkalmazási területét az automatizálhatósága határozza meg. 

Villámveszély esetén ki lehet küszöbölni az emberi tényezőt, nincs szükség 

személyzetre, aki ellenőrzi, hogy tényleg jön-e a zivatar, vagy csak a mérőeszköz 

hibázott. Ebből kifolyólag a működés is sokkal gyorsabb, a triggerjelre számtalan 

intézkedést lehet kapcsolni. Többek között ilyen a hang és fény effektussal járó 

vészjelző sziréna, ilyen lehet egy épületrész, vagy eszköz hálózatról, és/vagy 

kommunikációs csatornáról való leválasztása, vagy éppen egy másik eszköz 

bekapcsolása (gondolok itt pl. egy meteorológiai mérőműszerre, vagy 

kamerára/fényképezőgépre). 

Ismételten fontos kiemelni, hogy a rotorvoltmérő nem csak a frontvonalak mentén 

vonuló zivatarokat észleli, hanem a hő- és domborzati zivatart is detektálja. Számos 

eset bizonyítja, hogy a rotorvoltmérős rendszerek kiválóan teljesítenek golf- és egyéb 

sportpályák, valamint közterek, parkok biztosításánál (főleg rendezvények idején) 
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[Murphy et al. 2008]. Ezeknél eleve nem lehetséges passzív védelem kiépítése, és 

nyilvánvalóan egy villámcsapás nagy valószínűséggel embert találna el, ami komoly 

(talán a legkomolyabb) ok a védekezésre. 

Kiemelten fontos, ezért nagyon sok repülőtér alkalmazza is, főleg a repülőgép 

tankolásánál vagy ki-be szállásnál. Passzív védelemként a hangárok és függő-

folyosók részleges megoldást biztosíthatnak, de ha egy repülőtér túlnő egy bizonyos 

méreten, ezeknek a költsége megsokszorozódik.  

Építkezéseknél, főleg ahol toronydarut is használnak, valamint robbanásveszélyes 

anyagokkal dolgozó, vagy azokat tároló üzemeknél létfontosságú lehet a 

villámdetektálás, még olyan helyen is, ahol amúgy passzív védelem van rendszerben. 

Vannak olyan elképzelések is, amelyeknek célja, hogy valamiféle módszerrel, vagy 

eszközzel az adott zivatarfelhő töltését egy mesterséges villám segítségével 

biztonságos úton a földbe vezessék. Ezáltal a villámveszély lecsökkenthető, vagy 

megszüntethető. Alapvetően két módszer létezik. Az első a rakéta által generált 

villámcsatorna (2.7. ábra), amelynek elve nagyon egyszerű. Egy kis rakétát lövünk fel 

az égbe, melyre ráerősítünk egy vékony fém vezetőt. Jelenleg a villámparaméterek 

méréséhez használnak ilyen rakétákat. Kilövésüket a földfelszíni térerősség kritikus 

érték fölé növekedéséhez kötik, ekkor ugyanis valószínűsíthető, hogy eredményesen 

kisüthető töltésgóc helyezkedik el a kilövőállás közelében, amelynek hatására a fellőtt 

rakéta felől előkisülés indul el (a magas tornyokhoz hasonlóan), amely aztán a 

főkisülés alkalmával átalakul a villám plazmacsatornájává. A felhő töltésgócának 

közömbösítése ezen a csatornán keresztül történik [Jerauld et al. 2005]. 

 

2.7 ábra. Egy rakéta által generált plazmacsatorna [Jerauld et al. 2005] 
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A másik megoldás szerint lézerimpulzussal hoznak létre egy ioncsatornát, ám ahhoz, 

hogy a főkisülés kialakuljon, az ionozott csatornának léteznie kell legalább 1 ms-ig, 

ami komoly problémát jelent. Sikeres kísérletek folytak kombinált CO2 és Nd lézerrel, 

de az elvárt teljesítményt még nem tudták nyújtani. Ez a módszer olcsóbb lenne a 

rendszer kiépítése után (ami viszont valószínűleg jóval drágább, mint a rakéta-elvű) 

[Malakhov et al. 2002].  

Ez a módszer nagyon hatékony villámvédelmet tudna biztosítani, de ára jelenleg 

túlságosan magas. Amennyiben később valamikor a technológia olcsóbb lesz, vagy 

valamiért nagyobb összeget lesz érdemes költeni a villámvédelemre, akkor az ezen az 

elven alapuló rendszernek a fentiek alapján szerves része lesz a rotorvoltmérő. 

3. Preventív villámvédelem 

A jól ismert primer villámvédelmi rendszerrel: felfogóval, levezetővel, földelővel 

védekezhetünk a villámáram nagy áramerőssége által okozott hő- és mechanikai 

hatásokkal szemben. A másodlagos hatások során az áramerősség gyors változása 

villamos és mágneses erőtereket hoz létre, melyek károsíthatják az eszközeinket 

(induktív, kapacitív vagy konduktív csatolás), ez ellen többlépcsős túlfeszültség-

védelemmel védekezhetünk [Horváth 1965]. 

A tervezés alapját a még elfogadható mértékű kockázat határozza meg a 

hagyományos villámvédelmi megoldások esetén. Ismert a terület villámsűrűsége, 

villámcsapás/(év×km2) mértékegységben kifejezve, védendő objektum egyenértékű 

terület (a szabvány mai megfogalmazása szerint gyűjtőterület), a várható relatív 

kárérték, valamint a kár bekövetkeztének valószínűsége [Horváth 1988]. 

Villámvédelmi (villámáram-levezetési) elrendezéseket megvizsgálva, és ha minden 

esetben a várható kockázatot kiszámítjuk meghatározhatjuk a kívánt elrendezést, 

mivel az az említett mennyiségek szorzataként számítható. A megfelelő védelem 

kiválasztható az elfogadható mértékű kockázat, valamint a védelem kiépítéséhez 

szükséges összeg alapján. 

A várható kár mértékét nagyban befolyásolhatja, hogy a villámcsapás milyen 

állapotban éri a védendő objektumot pl. magas toronyokon, ahol éppen külső munkát 

végeznek, meglévő villámvédelem esetén is a szerelők védtelenek a villámcsapás 
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ellen. Ebben az esetben a munkálatokat azonnal felfüggesztik [Gorin et al. 2002]. 

Vegyi üzemekben gyakran robbanásveszélyes anyagokat dolgoznak fel, ez idő alatt a 

gyár fokozottan veszélyeztetettnek számít [Sueta et al. 2010]. A repülőgép Faraday-

kalitkaként megvédi a benne ülő utasokat a villámoktól. Tankolás ideje alatt 

(kerozingőz miatt) azonban egy apró szikra is katasztrófális lehet, hát még egy több 

tíz kA-es villámcsapás [Stern et al. 1994].  

A hagyományos módszerek sokszor nem alkalmazhatók költséghatékonyan, vagy nem 

kivitelezhetők. Költséghatékonyabb megoldás, ha csökkentjük az egy villámcsapás 

okozta várható kár mértékét, de tervezéskor megengedjük a káreseményt kiváltó 

villámcsapás nagyobb valószínűségét. Ez oly módon oldható meg, hogy ha 

villámtevékenység várható, az adott objektumot biztonságosabb állapotba hozzuk, ill. 

felfüggesztjük a munkavégzést. A fenti megközelítést nevezzük preventív 

villámvédelemnek [Németh et al. 2006], [Gulyás, Németh et al. 2008].  A veszélyt 

elkerülni nem tudjuk, azonban csökkenthető a villámcsapás által okozott kár, akkor 

ha megfelelő megelőző intézkedéseket alkalmazunk. A preventív villámvédelem 

lényege, hogy a zivatar mozgásához illesztve dinamikusan változtatjuk az objektum 

állapotát, magas villámkockázat esetén preventív intézkedéseket, tevékenységeket 

hajtunk végre. 

3.1. A riasztás megvalósítás lépései 

A preventív villámvédelem a károk keletkezésének elkerülését jelenti különböző 

megelőző lépések segítségével, melyek hozzájárulnak a kár kockázatának 

csökkentéséhez a zivatar idejére. 

Az időben rugalmas módszer nem specifikus védelmi eszközöket használ fel, hanem a 

legmegfelelőbb megelőző lehetőséget a megfelelő időben. Fő vonásai: 

információgyűjtés, előrejelzés, megelőző lépések (3.1. ábra). 
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3.1. ábra. A preventív villámvédelem blokksémája [Németh et al. 2006] 

A definiált és megalkotott preventív villámvédelem egy új megközelítés a 

villámvédelemben, kiemelve a lehetséges megelőzés fontosságát, a rendelkezésre álló 

felszerelések használatát és az adatgyűjtést, melyek segíthetnek végrehajtani a 

megelőzést. 

A megalkotott definíció angolul az alábbi: 

„The preventive lightning protection method means avoiding damage of a lightning 

strike with special preventive actions. The preventive actions can be of various types, 

and the primary goal of preventive lightning protection is to decrease the risk of 

damage due to lightning for the duration of the thunderstorm.” [Németh et al. 2006], 

[Németh et al. 2007a], [Németh et al. 2007d] 

 A preventív villámvédelem megvalósításának alapvető feltételei: 

• az időben és térben változó kockázatot jelentő védendő objektum teljes 

ismerete: környezete, feladata, működése, a villámveszély jellege, 

• a veszély előrejelzése: villámfigyelő rendszer, radar rendszer, lokális 

rendszerek, 

• preventív intézkedés: tervezés, időzítés, végrehajtás. 

A fent ismertetett feltételek sajnos csak részben teljesültek 2006. augusztus 20-án 

Magyarországon. A nemzeti ünnepkor nagy tömeg vonult az utcákra és készült az esti 

tűzijátékra. Az ország felett átvonuló zivatar 17:00-kor lépte át az osztrák-magyar 

határt és Budapest irányába tartott, ahova 20:00 előtt ért (3.2. ábra). Az OMSZ 
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katasztrófa figyelő központjában a zivatart és annak mozgását látták, a jelentések 

szerint a megfelelő időben ki is adták a riasztást, azonban a riasztás az illetékesekhez 

nem érkezett meg, ill. nem volt az ilyen esetekben szükséges tömegrendezvények 

lebonyolításának egyik alapfeltételét adó megfelelő kiürítési (havária) terv. A fent 

ismertetett alapvető feltételeket több helyen megszegve történt a sajnálatos 

katasztrófa, mely 5 áldozattal, több mint 300 sérüléssel és közel 4 millió € anyagi 

veszteséggel járt. Amennyiben az általam megalkotott kiterjesztett preventív 

villámvédelmet megfelelően használták volna, a katasztrófa elkerülhető lett volna. 

 

3.2. ábra. A 2006. augusztus 20-i zivatar 

3.2. Zónás villámvédelem (nagybiztonságú zónás védelem) 

Anélkül, hogy pontosan megfogalmaznánk, a feltételeket és a módszereket 

definiálnánk, a mindennapi gyakorlatban esetenként a preventív villámvédelemhez 

hasonló módon viselkedünk. Zivatar, villámlás esetén nem megyünk ki nyílt, szabad 

térre, ha pedig valamilyen oknál fogva kinn tartózkodunk, nem közelítjük meg a 

magas pontokat (pl. magas fák), és mi sem válunk kiemelkedő objektummá. 

Az emberi tapasztalaton alapuló esetleges viselkedésnél lényegesen fejlettebb, amikor 

kidolgozott elvek és módszerek rendszerét tudatosan követve a védendő objektum 

körül védelmi zónákat definiálunk. Ha a zivatar ezen övezetekbe belép, akkor jelzést 

(előjelzést, figyelmeztetés, majd pl. munka beszüntetést) ad ki a rendszer a 

villámfigyelő rendszer adatai alapján [Németh et al. 2009]. 

Az épületekkel szimbolizált védendő objektum körül (állandó távolságokkal) zónákat 

hozhatunk létre (3.3. ábra). 
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3.3. ábra. A védendő objektum körül figyelmeztető, evakuációs és veszélyzóna 

[Németh et al. 2009] 

Egy karbantartási munkát feltételezve a zónás védelem a következőképpen 

értelmezhető: 

• Ameddig a zivatar a külső ’Warning Zone’ (WZ) – figyelmeztető – zónán 

kívül tartózkodik, nem szükséges semmilyen beavatkozás, pl. a karbantartási 

munka folyhat. Ha színekkel szeretnénk szimbolizálni, akkor zöld jelzés van 

érvényben. 

• A zivatar közeledtével a rendszer működésbe lép, és pl. a munkálatokat 

végzők előjelzést kapnak a munka esetleges beszüntetéséről. Ekkor a sárga 

jelzés lép életbe. 

• Amennyiben a zivatar tovább közeledik az objektumhoz és a villámok 

’Evacuation Zone’ (EZ) – evakuációs zóna – határát is átlépik, a rendszer 

riasztást ad ki pl. a munka azonnali beszüntetésére vagy evakuációra, piros 

jelzés van érvényben. 

• Ha a fenti lépéseket jól időzítettük, mire a villámtevékenység eléri a ’Danger 

Zone’ (DZ) – veszélyzóna – határát, már mindenki védett helyen tartózkodik. 

A veszélyzóna méretének kialakításakor figyelembe kell venni, hogy a 

villámcsapások általában nem függőlegesen haladnak. 

• A piros állapotú riasztási szintet addig kell fenntartani, amíg a zivatar 

megfelelő távolságba nem ér a védendő objektumomtól, azaz átlépi a 

’Cancellation Zone’ (CZ) – feloldási zóna – határát (3.4. ábrát). Jelzésünk 

ekkor ismételten zöldre vált. 
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3.4. ábra. A zivatarfelhő távolságának meghatározása a feloldási és a veszélyzóna 

figyelembevételével 

A 4. fejezetben kerül részletesen bemutatásra, hogy lehetséges egy adott (akár kör 

akár nem kör alakú) objektumtól való távolságszámítás. Az objektum a kiterjedése, 

szerkezete miatt elég bonyolult lehet, emiatt a megfelelő biztonsági rátartásokkal 

rajzolt DZ – veszély – zónát vesszük alapul. A zivatar felhő (legközelebbi pontjának) 

távolsága a DZ-től ’d’ (3.4. ábra). Az EZ, WZ és CZ a DZ körvonalának 

kiterjesztéseként hoztuk létre, így ezek pontosan megadhatóak:  

WZ és DZ távolsága dwarn 

EZ és DZ távolsága devac 

CZ és DZ távolsága dcancel  

A fentiek alapján egyértelműen leírható az állapotjelzések feltétel rendszere: 

A szabad munkavégzés (zöld jelzés) feltétele:   

𝑑 > 𝑑!"#$ 

A figyelmeztető (sárga) jelzés feltétele: 

𝑑!"#$ ≥ 𝑑 > 𝑑!"#$ 

A iasztó (piros) jelzés feltétele: 

𝑑!"#$ ≥ 𝑑 
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A feloldás feltétele: 

𝑑 > 𝑑!"#!$% 

A feltétel rendszer közötti átjárhatóságot a 3.5. ábra foglalja össze, megadva az egyes 

távolságok viszonyát is. A számítást végző egység beállításától függ, hogy milyen 

időközönként végez el újabb futtatást, figyelembe véve a beérkező adatok pl. a 

villámfigyelő rendszer frissítését is.  

 

3.5. ábra. A zóna alapú rendszer kimeneti állapotai 

Mint az ábrán látható a piros zónából nincs átmenet a sárgába, aminek oka, hogy túl 

kockázatos lenne feloldást adni további vizsgálatok nélkül a figyelmeztető zónában. 

Az ismertetett rendszer közel sem nevezhető optimálisnak, nem használ fel 

meteorológiai előrejelzést pl. a zivatar cella mozgásának (keletkezés-megszűnés 

miatti változás) meghatározásához. Az esetek nagy részében (3.4 fejezet) a preventív 

villámvédelmet az időben és térben változó kockázatot jelentő objektum esetében 

javasolt használni, amikor is a hagyományos zónás koncepció kiterjesztése szükséges 

a lokális vagy globális rendszer nyújtotta információkkal. 

3.3. Kockázatkezelés: az emberélet és sérülések  

Általánosan elmondható, hogy a zivatar/villámfigyelő rendszer nem tud védelmet 

biztosítani és nem képes helyettesíteni a hagyományos villámvédelmi rendszert 

villámcsapás és a vele kapcsolatos túlfeszültségek esetén.  
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A szerkezetek védelmére villámcsapás esetén az MSZ EN 62305-2 számú szabvány 

(részletesen a 3. sz. Mellékletben elemeztem) egy kockázatkezelő rendszert ajánl 

azzal a céllal, hogy csökkentse a sérülés/kár kockázatát egy tolerálható szintre. Ha a 

gazdaságilag még elfogadható védelmi megoldás sem tudja a számított kockázatot a 

sérülés/kár tűrhető szintje alá csökkenteni, akkor további preventív/megelőző 

lépéseket kell bevezetni a veszély csökkentésére. A preventív védelmet nyitott 

területeken is lehet alkalmazni, ahol a hagyományos védelem alkalmazása nem 

gazdaságos. 

Néhány szituáció esetén a villámfigyelő rendszerből nyert információ lehetővé teszi 

ideiglenes megelőző eszközök, technológiák, eljárások alkalmazását (vészhelyzet 

forgatókönyvekben foglalt minden tevékenység, szolgáltatás esetén) annak 

érdekében, hogy kiküszöbölje vagy csökkentse a károkat, amelyeket a villámcsapás 

okozhat [Németh et al. 2007d].  

Ezek a rendszerek folyamatos, valós idejű információt nyújtanak az atmoszférikus 

aktivitásról, szemben a zivatarra vonatkozó statisztikai adatokkal, melyekről 

elképzelhető, hogy nincsenek közvetlen kapcsolatban a preventív védelem 

szükségesség-értékelésével. Annak szükségessége, hogy bizonyos területen 

megvalósítandók-e a villámvédelmi eljárások, a végrehajtott tevékenység 

jellegzetességétől, az általános villámvédelmi zónák ismeretétől, az emberi jelenléttől 

és a lehetőségtől függenek, továbbá, hogy a preventív villámvédelmi rendszer 

segítségével kialakíthatók-e hatékony megelőző lépések.  

Általánosan megállapítható [Muhr et al. 2008], hogy megfelelő kockázatkezelés 

mellett veszély esetén lehetőségünk van ellenőrizni, megakadályozni vagy 

csökkenteni az emberi veszteségeket, károkat a termékekben/szolgáltatásokban vagy 

tulajdonban (gazdasági veszteséggel kapcsolatban) és a természetben. 

A kockázatkezelés három lépcsőt tartalmaz:  

1. A kockázat azonosítása, 

2. A kockázat értékelése (elfogadható-e a veszély?), 

3. A veszély csökkentése. 
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3.4. A preventív villámvédelem kockázatkezelésének folyamata 

A kockázatkezelés a következő lépésekből áll: 

1. lépés: veszély/kockázat azonosítás  

A 3.1. táblázatban szereplő különböző szituációk, lehetőségek megfeleltetése a 

védendő eseménynek/objektumnak/szituációnak. 

3.1. táblázat – Szituációk azonosítása  

Lehetséges, el nem fogadható veszélyek 

1. Emberek nyitott területen megfelelő villámvédelemmel ellátott 
menedék/hely/építmény stb. nélkül (MSZ EN 62305 alapján vagy egyéb szabvány 
alapján): szabadtéri tevékenységek, sportpályák (labdarúgás, golf stb.), versenyek, 
zsúfolt események, mezőgazdálkodás, állattenyésztő tevékenység, horgászat, 
strandok, pihenő területek. 
2. Érzékeny javak, berendezések/ingóságok: számítógépes rendszerek, villamos vagy 
elektronikai vezérlések, szükségállapot, riasztó és biztonsági rendszerek  
3. Lehetséges veszteség a műveletekben és ipari eljárásokban/folyamatokban   
4. Veszélyes anyagot tartalmazó szerkezetek (gyúlékony, radioaktív, mérgező és 
robbanó anyagok) 
5. Alapvető folyamatok, amelyeknek a folytonosságát, minőségét vagy gyors 
helyreállítását szükséges garantálni (telekommunikáció, energiaellátás, közlekedés és 
elosztás, egészségügyi és vészhelyzeti szolgáltatások) 
6. Infrastruktúra: kikötők, repülőterek, vasutak, autóutak, kábelhálózatok, 
távvezetékek 
7. Munkahelyi biztonság (tevékenységek, amelyek veszélyeztetve vannak zivatar 
esetén) 
8. Körzetek, amelyek polgári vagy természeti védelmet igényelnek: erdőtűz 
megelőzése stb.  
9. Épületek, közlekedési eszközök vagy létesítmények nyilvános külső területei  

Nem meghatározott veszély 
10. Egyéb szituációk  
 

Olyan esemény esetén, amely nincs a táblázatban vagy nem feleltethető meg, az 

“egyéb szituáció” választása javasolt. 

2. lépés: a kockázat értékelése: 
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A 3.1. táblázat mindegyik választott szituációjához értékelni szükséges a különböző 

károkat/veszteségeket az emberekre (3.2. táblázat), ingóságokra (3.3 táblázat) 

szolgáltatásokra (3.4. táblázat) és természetre/környezetre (3.5. táblázat) 

vonatkozólag, hogy a sérülés fajtája (I, II, III vagy 0) meghatározható legyen.  

3.2. táblázat. Kockázat-elemzés az emberekre vonatkozóan; a kár típusának 

meghatározása 

Emberi sérülés Sérülés típusa 
Nem elfogadható 
veszélyek  

 

Emberi életvesztés I 
Súlyos emberi sérülés II 

Alacsony veszély III 

Nincs veszély Nincs sérülés 0 
 

3.3. táblázat. Ingóságokra vonatkozó kockázat-elemzés; a kár típusának 

meghatározása 

Anyagi veszteség  Sérülés típusa 
Nem 
elfogadható 
veszélyek  

Értékes ingóságveszteség I 
Átlagos értékű 
ingóságveszteség  

II 

Csekély ingóságveszteség  III 
Nincs veszély Veszteség nélkül  0 

 

3.4. táblázat. Szolgáltatásokra vonatkozó kockázat-elemzés; a kár típusának 

meghatározása 

Szolgáltatásokat ért veszteség Sérülés típusa 
Nem 
elfogadható 
veszélyek 

Értékes szolgáltatásveszteség  I 
Átlagos értékű 
szolgáltatásveszteség  

II 

Csekély veszteség a 
szolgáltatásban  

III 

Nincs veszély Kár nélkül  0 
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3.5. táblázat. Környezetre vonatkozó kockázat elemzés; a kockázat típusának 

meghatározása 

Környezetet érő veszteség / 
kockázat  

Sérülés típusa 

Nem 
elfogadható 
veszélyek 

Természeti katasztrófa  I 
Természeti kár  II 
Csekély természeti kár  III 

Nincs veszély Nincs sérülés  0 
 

3. lépés: a kockázat szabályozása  

A rendszer telepítendő, ha a villámfigyelő által nyújtott információ segít preventív 

lépéseket tenni (a 4. sz. Mellékletben foglaltak szerint) a károk csökkentésének 

érdekében.  

Ha nem jelentkezik veszély, a rendszer kiépítése nem szükséges (függetlenül a 

lehetséges károk típusától). 

A 3.1. táblázat alapján kiválasztott adott szituáció és a kár típusa (3.2-3.5 táblázatok) 

meghatározza a preventív rendszer telepítésének szükségességét (3.6. táblázat). 

Számos különböző szituáció, ill. különböző kártípusok esetén a végső megoldást a 

legbiztonságosabb megoldás választása adja. 

3.6. táblázat. A veszély ellenőrzése 

Kár típusa (3.2-6 
táblázat 

eredményeként) 

Üzembe helyezni / 
telepíteni a megfelelő 
preventív rendszert 

 I típus Szükséges  
II típus Nagyon ajánlott  
III típus Ajánlott 
0 típus Nem szükséges  

 

A fenti algoritmusból egyértelműen látható, hogy a preventív villámvédelem előnyei 

leginkább a térben és időben váltakozó kockázatú objektumok esetén jelentkeznek, 

alkalmazása ekkor a leginkább szükségszerű. 
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3.5. Elméleti háttér, tervezés  

A preventív villámvédelem megfigyelésen, mérésen és az adott objektumhoz 

kapcsolható vészhelyzeti intézkedéseken alapuló villámvédelmi rendszer. Nem 

szükséges a felépítmények részletes és pontos ismerete, mivel a zivatar idejére 

szüneteltetjük a veszélyes tevékenységet. Már ez az első tulajdonság is komolyan 

támogatja a kialakított rendszer rugalmasságát, alkalmazhatóságát gyökeresen 

megváltozott körülmények között is. A megoldás hátránya a megelőző és vészhelyzeti 

intézkedések pontos definiálásának nehézsége. Szem előtt kell tartani, hogy sem túl 

merev, sem túl laza intézkedési (eszköz, technológia, eljárás) előírásokat nem 

hozhatunk, mert mindkettő hátrányosan befolyásolja a rendszer működését.  

Ha túl szigorúak a kritériumok, akkor esetleg olyan lépésekhez jutunk, amelyek nem, 

vagy nem költséghatékonyan valósíthatók meg. Ha viszont épp ellenkezőleg, nem 

elég szigorúak, akkor sérül az alapelv, a rendszer nem tudja kellő hatékonysággal 

védeni az objektumot.  

Lehetséges olyan kompromisszumot kötni, hogy az életvédelmi követelmények 

maradéktalan teljesítése érdekében vagyonvédelmi feladataink valamelyest hátrányba 

kerülnek. Ezért különböző havária terveket dolgoznak ki adott objektum, létesítmény 

esetében az ott tartózkodók számától függően.  

Védendő objektum: Azon terület, épületek, építmények, műtárgyak, élőlények 

halmaza, amelyeket meg kívánunk védeni a villámcsapásból eredő elsődleges és/vagy 

másodlagos hatásokkal szemben. A preventív megoldás a telepített változatokkal 

szemben (primer, szekunder villámvédelem) egy esetlegesen bekövetkező 

villámcsapás és hatásai ellen nem nyújt védelmet, sőt ennek valószínűségét sem 

csökkenti. A preventív villámvédelem ereje kizárólag a riasztás esetén meghozott 

intézkedésekben van, az eszközök, technológiák és eljárások milyenségétől, 

végrehajtásának pontosságától függ, hogy képesek vagyunk-e az objektumban 

keletkező károkat minimálisra, vagy kedvező esetben nullához nagyon közelire 

csökkenteni.  

Preventív villámvédelem esetében fontos kérdés eldönteni, hogy mikor és milyen 

kritériumok alapján adunk riasztást az intézkedések végrehajtására. A tervezés 

végrehajtásához pontos ismeretekkel kell rendelkezni a terület elhelyezkedéséről 
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meteorológiai szempontból, ismerni kell a domborzati viszonyokat, az esetleges 

veszélyforrásokat. A megszerzett információ fog alapul szolgálni a megelőző 

intézkedések meghozatalához, ezért esetleg több irányból is érdemes megközelíteni 

egy adott problémát. Maga a preventív védelem pontossága és megfelelősége nagyban 

függ a gyűjtött és abból optimálisan felhasznált információmennyiség kiértékelésének 

metodikájától. Ahogy korábban említettem, a felépítmények pontos (műszaki 

részletességű) ismeretére továbbra sincs szükség. A fenti adatokból már előzetesen 

becsülni lehet a fennálló veszélyt, és definiálni lehet a védelem hatékonyságát. 

Következő lépésként meg kell vizsgálnunk, hogy az adott időben és térben változó 

védendő objektum szempontjából melyek azok a lehetséges és költséghatékonyan 

kivitelezhető intézkedések, amelyeket végre kell hajtanunk egy riasztás alkalmával. 

Ilyenkor mérlegelni kell az anyagi kockázatot, az életvédelmet, illetve a helyi 

specialitásokat, amelyek esetleg hátrányosan befolyásolhatják az elméleti elgondolást.  

Az intézkedés lehet a preventív lépéshez szükséges megfelelő eszközök választása 

(pl. rakétás vagy lézeres villámvédelem). Lehet eljárás, pl. abban az esetben, ha nagy 

tömeg védelméről gondoskodunk (pl. középületek, metró állomások kinyitása, védett 

helyre való mozgatás: csarnokok, utasok repülőgép tankolás esetén való kiszállítása). 

Amennyiben a védendő személyek (akár tömeg akár kis létszámú) szakszemélyzet, 

akkor már az adott munkavégzéshez kapcsolódó technológia megváltoztatásáról, idő 

előtti befejezéséről, szüneteltetéséről beszélhetünk (pl. távvezetéken, adótornyon 

történő munkavégzés, repülőgép tankolásakor az utasok mozgatása nélkül a 

technológia szüneteltetése vagy átalakítása). Itt mutatkozik meg egy másik előnye a 

kiterjesztett preventív elvnek. Míg rögzített rendszernél nem tudjuk adott esetben a 

szükséges helyzetnek megfelelően módosítani a védelmi kritériumokat, addig egy 

rugalmas intézkedéshozatallal ezt preventív esetben megtehetjük. A preventív 

villámvédelem műszaki és gazdasági előnyei leginkább tehát akkor jelentkeznek, ha 

azokat időben változó kockázatú objektumok esetén használjuk. 

Végül, de nem utolsó sorban definiálni kell, hogy mit jelent az objektum számára a 

villámveszély. Ezt legegyszerűbben zónák meghatározásával oldhatjuk meg (statikus 

zónás koncepció).  

A preventív védelem lehet egy- és többzónás. Egyzónás esetben egyetlen jelzőzónát 

hozunk létre, és az intézkedéseink is csak ettől az egy zónától függenek. Többzónás 
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esetben, ahogy halad a zivatargóc az egyes jelzőzónákon keresztül, úgy mindig más 

és más intézkedéscsomagot van lehetőségünk végrehajtani, a veszély módosulásától, 

azaz az objektumunk kockázatának változásától függően.A zónák nagyságát vagy 

előre pontosan definiálhatjuk, vagy a zivatarcella haladási sebességéhez igazíthatjuk a 

támogatási rendszerünk pontosságától, illetve a veszélyforrás haladási sebességétől 

függően. Utóbbi esetben dinamikus zónahatárokról, és így dinamikus preventív 

védelemről beszélhetünk. 

A villám előrejelzésére használt támogatási rendszer is többféle lehet. Ezen eszközök 

segítségével állapítható meg egy-egy zivatarcella kialakulása és mozgása. A rendszer 

működési elvétől függ, hogy milyen adatok állnak a továbbiakban rendelkezésre a 

veszélyforrással kapcsolatban. A korszerű villámfigyelő hálózatok a valósidejű 

követéssel, a zivatargócok sebességének és irányának meghatározásával 

elengedhetetlen segítséget jelentenek a kockázati elemek kiértékeléséhez.  

Egyrészről használhatunk egyéni mérőberendezéseket az objektum területén, ami a 

légkörparaméterek, légnyomás, és egyéb alkalmas jellemzők folyamatos 

megfigyelésével és analízisével jelzést adhatnak, ha egy zivatarcella átlépi a 

jelzőzóna határát. Ilyen berendezések az elektrosztatikus megfigyelő eszközök (pl. a 

2. fejezetben már említett rotorvoltmérő), amelyek alkalmasak a légkör 

elektrosztatikus tevékenységeinek, az adott terület felett elhelyezkedő zivatarcella 

aktivitásának megfigyelésére. 

Másrészről, manapság hozzá lehet jutni egyéni villámfigyelő berendezéshez is, de 

ennek pontossága messze elmarad a komplex, több érzékelős (pl. SAFIR, LINET) 

rendszerekétől. Másik megoldás, hogy a már korábbi fejezetben ismertetett központi 

villámfigyelő rendszerre hagyatkozunk (2. fejezet, 1. sz. Melléklet). 

A villámfigyelő rendszerek segítségével pontosan megállapítható egy zivatarcella 

aktivitása, valamint megbecsülhető a haladási sebessége. A villámfigyelő rendszer a 

villámparamétereken túl a bekövetkezési időbélyeget, illetve a pontos GPS 

koordinátákat is szolgáltatja.  

A zivatarcella aktivitását legjobban a CC, IC, illetve a CG villámok arányából 

állapíthatjuk meg [Shimizu et al. 1998]. A fejlődő zivatargócban először csak IC és 

CC villámok vannak jelen. A korszerű villámfigyelő rendszerek ezeket érzékelik, így 

már előre jelezhetik egy-egy zivatargóc későbbi veszélyét. A 3.6. ábrán egy SAFIR 
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által követett zivatarcella aktivitása látható az IC, CC és CG villámok 

előfordulásának függvényében. Megfigyelhető, hogy sokkal előbb vannak jelen a 

felhők közti, illetve felhőn belüli villámlások [Holle et al. 2002], [Loboda 2008], 
[Cigré Brochure 376]. 

 

3.6. ábra. CC, IC (kék) illetve CG (piros) villámok megoszlása egy zivatarcellában 

[Németh et al. 2003] 

Előny, hogy a villámfigyelő rendszer üzemeltetése nem hárul ránk, csak 

előfizethetünk a folyamatos, on-line adatszolgáltatásra. Ekkor nem kell saját 

berendezéseket beruházni, viszont teljes egészében egy külső cégre/berendezésre és 

technológiára hagyatkozik a teljes védelmünk. Az üzem- és a jelzésbiztonság 

fokozása érdekében a villámfigyelő rendszer valósidejű adataira való előfizetés 

mellett lehetőségünk van a helyi meteorológiai szolgálat radarképeire is 

támaszkodnunk (megfelelő felbontású és frissítési idejű rendszerekre). Így a két 

rendszer képes egymást kisegíteni és ellenőrizni, így segítve minket a minél 

pontosabb döntés meghozatalában. Ez a módszer csökkenti a kockázatát a preventív 

villámvédelem kiesésének, mert nem kizárólag egy rendszerre támaszkodunk. 

A két rendszert ötvözni is lehet a biztonság nagymértékű növelése érdekében, de ez 

költséghatékonysági szempontból nem kifizetődő (3.7. táblázat). 

3.7. táblázat. Az egyedi érzékelés és a villámfigyelő rendszer összehasonlítása 

 Egyedi érzékelés Villámfigyelő rendszer 
Beruházási költség magas alacsony 
Üzemeltetési költség alacsony magas 
Pontosság közepes nagyon jó 
Kiesés rizikója kicsi nagy (közepes) 
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További fontos különbség, hogy a villámfigyelő nem tud kellő időben, pontos 

előrejelzést adni arra az esetre, ha egy zivatargóc pont a védett objektum felett 

fejlődik ki. Ilyen esetekben az egyedi érzékelés az egyetlen megoldás, ami biztosabb 

jelzést fog adni.  

Preventív intézkedések: Azoknak az előzetesen begyűjtött információkon alapuló 

eszközöknek, technológiáknak és eljárásoknak az összessége, amelyek életbe 

léptetésével a védett objektumon a villámcsapás által okozott kár kockázata csökken 

[Németh et al. 2007a]. 

Az 5. sz. Mellékletben részletesen bemutatásra kerül két konkrét esetben a preventív 

villámvédelem tervezése, alkalmazhatósága: a Tököli repülőtér és Rábaring esetében. 

A vizsgált területeken például, amint a zivatargóc a jelzőzónába ér a következő 

intézkedések lennének megalapozottak. 

1. Kezdeményezni kell az adott esemény, munka felfüggesztését ~3 perc. 

2. A robbanásveszélyes, vagy gyúlékony anyagokat haladéktalanul biztonságos 

helyre kell szállítatni ~3-4 perc. 

3. Figyelmeztetést kell adni a résztvevőknek és dolgozóknak, hogy mindenki 

hagyja el a tartózkodási helyét, és vonuljon a legközelebbi biztonságos 

zónába ~15 perc (munkafolyamatonként változó). 

4. Folyamatosan tájékoztatást kell adni az illetékeseknek, a veszélyforrás 

aktuális állapotáról ~10 percenként a készültség végéig. 

Az intézkedések viszont csak akkor hatásosak, illetve akkor érik el céljukat 

maradéktalanul, ha még a tényleges veszély bekövetkeztét megelőzően, időben 

érvényre juttatjuk azokat. Ezért a jelzőzónát az objektum körül úgy kell 

megállapítani, hogy elég idő legyen a fentiek végrehajtására, még a zivatarcella 

veszélyzónába való érkezése előtt.  

3.6. A védelmi elvek összehasonlítása 

Az eddigiek alapján felmerül a kérdés, hogy melyik rendszeren alapuló megoldást 

részesítsük előnyben. Építsünk ki egy teljes villámvédelmi rendszert, az aktuális 

felépítményeknek és követelményeknek megfelelően, vagy alkalmazzunk preventív 
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villámvédelmi megoldást, korszerű megfigyelésre alapozva, esetleg mobil rendszert 

telepítve? 

A költségeket tekintve nyilvánvalóan sokkal nagyobb egyszeri kiadást jelent egy 

statikus védelmi rendszer kialakítása, viszont utána az üzemeltetési költség töredéke a 

preventív rendszeréhez viszonyítva.  

Ha a fix megoldás mellett döntünk, akkor a megépítésnél egy több tíz-száz millió 

forintos kiadással számolhatunk a vizsgált területek esetén (5. sz. Melléklet). Ezzel 

szemben preventív megoldással kis induló beruházás után, folyamatos, egész éves 

adatszolgáltatás esetén, évente 3-4 millió forintba kerül az üzemeltetés. Ez olyan 

szignifikáns különbség, hogy gazdasági szempontból (megtérülés, avulás) nem éri 

meg a statikus rendszer telepítése. Változó kockázatú objektum esetén a különbség a 

statikus és a preventív védelmi rendszer között még szembetűnőbb.  

Hátránya a hagyományos megoldásnak, hogy ha esetleg később derül fény valamilyen 

kárra, semmilyen adat nem áll rendelkezésre döntéshozatalunk segítésére, illetve 

ugyanolyan adatszolgáltatásra támaszkodhatunk, mint preventív esetben, ami plusz 

kiadást jelent. A megközelítések alapjaikban különböznek egymástól. Míg fixen 

telepített esetben, amikor a védendő helyszínt, illetve objektumot egy adott állapotban 

felszereljük a szükséges védelemmel, egy nem adaptív, merev rendszerhez jutunk. 

Bármilyen változás történik a körülményekben, helyszínekben, épületekben, csak 

magas költségek árán tudjuk átalakítani, újratervezni meglévő védelmi rendszerünket.  

A korszerűbb preventív elven alapuló, villámfigyelő rendszerre és mérésekre 

támaszkodó megoldás esetén a költségek összességükben kisebbek, mint rögzített 

telepítés esetén. Itt minden évben közel azonos kiadással számolhatunk, mert az 

adatszolgáltatás, illetve a műszerek és terminál üzemeltetésének költségei nem 

változnak szignifikánsan, illetve előnyös, több évre szóló együttműködési szerződés 

esetén egy adott meteorológiai szolgálattal még hosszú távra előre is tervezhetünk. A 

rendszer üzembe helyezésénél egy minimális infrastrukturális beruházással kell 

számolni. A költségek még úgy sem magasak, ha a rendelkezésre állás és az 

üzembiztonság garantálása céljából villámfigyelő és meteorológiai rendszer adataira 

is támaszkodunk egy időben. Ezzel egyben ellenőrzést is végrehajtunk (3.7. ábra). 
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3.7. ábra. SAFIR képernyő és kompozit radarkép 

A preventív védelem előnye a moduláris felépítésben rejlik, bizonyos korlátok között 

bármilyen változtatáshoz hozzá tudjuk igazítani meglévő rendszerünket, ami nagyon 

nagy előnyt és rugalmasságot jelent a régebbi megoldásokkal szemben. Azonban 

minden változásnál/változtatásnál gondosan újra kell vizsgálni a rendszerbe bemenő 

és a megelőző intézkedések alapjául szolgáló információt. 

A fejezet alapján bízonyítottam az 1. tézisemet: 

A budapesti villámvédelmi iskola által kifejlesztett új módszert, a preventív 

villámvédelmet – amely a védelem előre meghatározott időtartamra korlátozott 

működése révén jelentősen kisebb költségráfordítással csökkenti a fellépő kár 

kockázatát – kiterjesztettem eszközök, eljárások és technológiák együttes 

alkalmazására. Megállapítottam, hogy a preventív villámvédelem műszaki és 

gazdasági előnyei leginkább akkor jelentkeznek, ha azokat időben változó 

kockázatú objektumok esetén használjuk. [Németh et al. 2006], [Gulyás, Németh 

et al. 2007], [Gulyás, Németh et al. 2007b], [Németh et al. 2007a], [Németh et al. 

2007d], [Gellén et al. 2011], [Németh B. 2014a] 
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4. Műszaki és gazdasági szempontból optimális preventív 

villámvédelmi módszer  

Pusztán műszaki szempontból nézve a problémát, a legmegbízhatóbb preventív 

villámvédelmi rendszerhez akkor jutunk, ha együttesen alkalmazzuk a rendelkezésre 

álló villámfigyelő rendszereket és lokális mérőberendezéseket. Ez tartalmazhat 

redundáns információkat is, pl. két villámvédelmi rendszer észlelési adatait, de ez a 

megbízhatóság növelése irányába hat. A helyi érzékelőkkel pedig meghatározható a 

felületi térerősség változása, illetve az RF szenzorokkal a villámfigyelő rendszerek 

által szolgáltatott adatok egészíthetők ki.  

Anyagi szempontból azonban ez nagy költséggel járhat, amely nem minden esetben 

teszi gazdaságossá egy preventív védelmi rendszer működését. Pl. egy 100 km hosszú 

távvezeték-szakaszon 5 km-es rotorvoltmérők közti távolsággal számolva (amelynél 

nagyobbat az érzékelés biztonsága érdekében nem javaslok), 20 db rotorvoltmérőt 

kellene telepíteni, amelyek darabonként ma közel nettó félmillió forintba kerülnek (a 

gyártók on-line árlistái alapján). Ennek megfelelően a telepítés költsége csak a 

vizsgált távvezetékszakaszra jelentősen meghaladja a teljes átviteli hálózatra 

alkalmazható villámfigyelő rendszer legdrágább szolgáltatásának éves díját 

(folyamatos adatszolgáltatás az év minden napján, értelemszerűen ennél olcsóbb 

díjcsomagot érdemes választani). Az optimális módszer kialakításához tehát először 

is el kell dönteni, hogy a rendelkezésre álló eszközök közül melyiket alkalmazzuk az 

előrejelzésben és melyeket ne. 

Jelenleg Magyarországon több rendszer is elérhető, ezek közül kettőnek 

vásárolhatóak meg on-line adatai, nevezetesen a SAFIR, amely a kettő közül 

régebben működik és a LINET, amely későbbi telepítésű, de folyamatosan fejlődő 

rendszer. A két rendszer összehasonlítása kapcsán a szakemberek véleménye szerint a 

felhő-föld villámok becsapási helyének meghatározásában a LINET [Betz et al. 2002, 

2005, 2007] a pontosabb, a felhőn belüli villámtevékenység és a villámpálya 

feltérképezésében viszont a SAFIR használata előnyösebb, ezért a két rendszer 

együttes alkalmazása az észlelések megbízhatóságát növeli. 

A megbízhatóság növelésének azonban ára van, és ezt a jelentős többletköltséget csak 

akkor érdemes megfizetni, ha lényeges javulást hoz a preventív villámvédelemben. A 
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későbbiekben bemutatott, általam alkotott modell, amely a villámcsapások regisztrált 

adatait használja fel, mindkét rendszer adatainak feldolgozására képes. Ugyanakkor a 

preventív intézkedések meghozatala szempontjából érdekes időtartományt vizsgálva 

egyetlen rendszer adatival is kielégítő pontosság érhető el.  

A rádiófrekvenciás elven használható lokális villámfigyelő rendszerek bemutatása 

során már kiemeltem, hogy azokat önmagukban akkor érdemes alkalmazni, ha a 

globális rendszereket nem kívánjuk (vagy valamilyen okból kifolyólag nem tudjuk) 

igénybe venni, de valamilyen szintű védelmet mégis el szeretnénk érni. 

A hatótávolság és a mérési pontosság adatainak vizsgálata azt mutatja, hogy pl. a 

hosszú távvezetékek veszélyeztetettségét a globális rendszerek adatai alapján 

nagyobb pontossággal tudjuk meghatározni, mint a lokális mérőberendezések 

segítségével. (A pontosság növelése érdekében a távvezeték mentén több érzékelőre 

lenne szükség.) Ezért a helyi RF detektorok alkalmazását nem javasolom, mert a 

beszerzésükre fordított költségtöbblet nem eredményez a globális rendszerekénél 

pontosabb észlelést. 

Mint arról már korábban szót ejtettem, a rotorvoltmérőknek nagy szerepük van a 

helyben kialakuló zivatarok (tipikusan hőzivatarok) előrejelzésében. Azt is láttuk, 

hogy repülőterek esetén előszeretettel alkalmazzák őket a globális villámfigyelő 

rendszerekkel együtt (maximális biztonságra törekedve). Általában két-három 

rotorvoltmérőt telepítenek a repülőtér környékére. Figyelembe véve a repülőterek 

felépítését, azt mondhatjuk, hogy a villámcsapás szempontjából kritikus területek 

környékén egyszerű olyan helyet találni, ahol kellően távol vagyunk az épületektől, 

fémobjektumoktól és tartható az ökölszabályként megfogalmazott „távolság az 

objektumtól > 3×objektummagasság” kritérium. 

Hasonlóan pozitív példa a Kennedy Űrközpont (USA) körül felállított 15 db 

rotorvoltmérő. Űrhajó fellövését csak akkor engedélyezik, ha egyik sem érzékel 

kritikus szint feletti villamos erőteret [Beasley et al. 2008]. 

A következő fejezetekben bemutatom a preventív szakértői rendszert a fejlesztési 

lépések sorrendjében. 
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4.1. Az intézkedés alapú szakértői rendszer felépítése 

A modell vázlatos szerkezete a 4.1. ábrán látható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.1. ábra. A szakértői rendszer felépítése 

A hatékonyan működő preventív villámvédelemnek két alappillére van. Egyikkel, a 

meteorológiai rendszerek (villámfigyelő rendszer, radar, rotorvoltmérő, RF 

szenzorok stb.) által szolgáltatott adatok alapján készített előrejelzéssel az előző 

fejezetekben már foglalkoztam, de nem beszéltem arról, pontosan hogyan lehet 

felhasználni ezeket az adatokat.  

A villámregisztrátumokat tartalmazó adatsorok felépítésére egy lehetséges példa: 

Loc : 07-06-04 23:41:12 696300  N 46.97853  E 20.58616  CG - 

A preventív villámvédelmi rendszer szempontjából a fenti adatok közül az idő és a 

hely adatok a legfontosabbak. Amint látszik, előbbi év-hó-nap óra:perc:másodperc 

formátumú és fontos tudni róla, hogy UTC-ben értendő (Universal Time Coordinated, 

az a hivatkozási időzóna, amelyhez a Föld többi időzónáját viszonyítjuk. Ez a 

greenwichi középidő – GMT – utódja és néha még mindkét jelölést használják, bár a 

két fogalom nem azonos). 

A helyre vonatkozó információ megadja a villámcsapás helyét. A villámok típusát IC 

ill. CG kulcsszavak azonosítják. Felhő-föld villámok esetén az előbbi kulcsszót + 
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vagy – jel követi az előkisülés töltésének függvényében. A felhő-felhő villámok 

kezdő- és végpontját START és END kulcsszavakkal jelölik, köztük több „flash” is 

előfordulhat. Ha elszigetelt kisülésről van szó, (ami nem terjed tovább valamilyen 

hosszabb útvonalon) az ISOLATED kulcsszó jelenik meg. 

A numerikus előfeldolgozóban minden villámcsapásra meghatározom annak a 

veszélyeztetett tartomány széléhez viszonyított távolságát. Ez úgy történik, hogy a 

veszélyeztetett tartomány határvonalát diszkrét szakaszokra osztom, és kiszámítom 

minden szakasz középpontja valamint a vizsgált villámcsapás becsapási pontja 

közötti távolságot (nagyobb műveletigénnyel nem kör alakú zónákra is 

alkalmazható). A számított távolságértékek közül kiválasztom a legkisebbet, ez lesz 

az aktuális villám és a veszélyeztetett tartomány közötti távolság. Ezen 

előfeldolgozóval végzett futtatások találhatóak a 4.4.1-2 fejezetekben [Berta et al. 

2010], [Tanács 2010]. 

A jelenség jellegéből fakadóan ezek a távolságértékek nem egyenletesen fognak 

változni, hanem kisebb-nagyobb ugrásokkal csökkennek, növekednek. Ezért a később 

ismertetett fuzzy logika alapú szabálybázis bemenetére kapcsolt jeleket érdemes 

előfeldolgozni. A legegyszerűbb előfeldolgozási mód a mozgóátlag számítás: 

mindig az utolsó n darab adat átlagát veszem figyelembe, egy újabb villámcsapás 

megjelenésével az n db előzőleg regisztrált adatok közül a legrégebbi kiesik.  

A mozgóátlag azonban nem a biztonság növelésének irányába hat, ezért az 

átlagszámítás helyett érdemesebb az adott időben figyelembe vett távolságok 

minimumát venni. A villámcsapások természetéből fakadóan ez a megoldás egy 

lépcsőzetesen változó függvényhez vezethet. Ezt lehet egyenletesebbé tenni a 

radarkép kontúrjával: ha a villámcsapások a felhő kontúrjának szélétől nincsenek 

távolabb, mint egy előre megadott távolság, a felhő kontúrvonalának szélét is 

figyelembe lehet venni. Továbbá ennél a megközelítésnél problémát jelenthet, ha a 

zivatar növekedő távolságadat nélkül marad abba. Emiatt továbbfejlesztettem az 

előfeldolgozást: feltételezve, hogy a zivatarcella közelíthető adott sugarú körök 

szuperpozíciójaként, a védendő területhez legközelebbi kör középpontját határozom 

meg mozgóátlaggal, majd ennek távolságát nézem DZ-től (4.5. fejezet). 

A rendszer másik pillére a védelmi intézkedések megfelelő megválasztása, 

időigényük becslésével együtt. Egy adott munkával kapcsolatban az alábbi adatokra 
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van feltétlenül szükség a preventív villámvédelem alkalmazásához (előzetesen a 

védendő hely definálásra kerül): 

• a munka megnevezése, 

• a munkához kapcsolódó részfeladatok, 

• a munkavégzés helye, 

• a munkavégzés ideje, 

• a munkavégzés felfüggesztése esetén a max. idő a munkaterület elhagyására. 

Részfeladatonként eltérő lehet a levonuláshoz szükséges idő. Ez különösen akkor 

okoz gondot, ha egy új részfeladathoz hosszabb intézkedési idő tartozik, mint az azt 

megelőzőhöz. A rendszer ugyanis a riasztást a preventív intézkedés időtartamához 

igazítja. Annak hirtelen növekedése egy új munkafolyamat kezdetén megnövelheti a 

késői riasztás esélyét. 

A fenti probléma kiküszöbölésére több lehetőség is kínálkozik. Az egyik az, hogy 

intézkedési időként a teljes munka idejére a részfeladatokhoz tartozó legnagyobb 

értéket vesszük. Ez csökkenti a késői riasztás valószínűségét, de rövid levonulási 

idejű részfeladatokhoz feleslegesen nagy preventív intézkedési időt rendel. 

A másik lehetőség az, hogy minden munkafázis megkezdése előtt ellenőrzést hajtunk 

végre, amely során megvizsgáljuk, hogy a zivatarcella jelenlegi helyzetében marad-e 

elegendő idő az elkezdendő munkafolyamathoz tartozó preventív intézkedés 

elvégzésére.  

A preventív intézkedés idejét több tényező módosíthatja. Ilyen lehet a munkavégzők 

tapasztalata, gyakorlottsága, fizikai és pszichikai állapota. Ezek súlyozó faktorokként 

jelenhetnek meg, módosítva az előzőleg megállapított preventív védekezésre fordított 

idő értékét.  

A megvalósított szakértői rendszer a legbonyolultabb esetet feltételezi és a legtöbb 

paramétert változónak tekinti. Természetesen a rendszer moduláris felépítése lévén 

dinamikusan alakítható, amennyiben egyes paraméterek állandóak és ezzel a riasztási 

szabályrendszer egyszerűsödik pl.: adott területen állandó a személyek száma, azaz a 

kiürítési idő folyamatosan ugyanannyi. 

A kiértékeléshez olyan módszer szükséges, mely kezelni tudja az adatok 

bizonytalanságát. E feladat megoldására a fuzzy rendszert választottam [Kóczy 
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2000], [Lantos 1999]. Az előfeldolgozást követően a számított értékek a fuzzy 

logikai alapú következtető gépbe kerülnek (MATLAB Fuzzy Toolbox), amely 

meghatározza, hogy szükséges-e a riasztás, vagy sem. Mivel a zivatarcella határa és a 

becsapási pont közötti távolság folyamatosan változik, ezért a zónahatárok 

definiálásánál el kell dönteni, milyen mértékű biztonságra törekszünk. Ha a 

legnagyobb lehetséges villámcsatorna-hosszúságot választjuk a veszélyzóna 

méretének, az abban megjelenő villámcsapás nagy valószínűséggel távolabb van, 

mint a védett objektumot érő villámcsapás kialakulásához szükséges távolság, így a 

rendszer túlbiztosított. A zónahatár csökkentésével viszont a biztonság rovására 

tévedhetünk, vagyis késői riasztások jelentkezhetnek. A zónák koncepciójánál 

alkalmasabb egy olyan módszer használata, amely a fenti bizonytalanságokat kezelni 

tudja, mely a fuzzy logikán alapuló rendszer (4.3. fejezet).  

A fenti rendszer működtetése úgy történik, hogy pl. a munkavezető rendelkezik egy 

laptoppal, amelyen a szakértői rendszer implementációját futtathatja. A laptop pl. 

mobil hálózaton keresztül áll kapcsolatban a szerverrel, ahol a villámfigyelő rendszer 

és a radar adatok folyamatosan frissülnek. A kapott adatok alapján a radarral készített 

„felhőtérképet” és a villámcsapások sűrűségét célszerű folyamatosan nyomon 

követhetővé tenni. 

A rendelkezésre álló adatbázis aktuális munkára vonatkozó adatait (levonulási idők, 

zóna kiosztások stb.) a munkavezetőnek már előzőleg meg kellett adnia a 

rendszernek.  

A felhasználónak nem fontos látnia a fuzzy következtető gép működését. Elegendő, 

ha a munka előrehaladtát ellenőrzi és figyeli a rendszer által adott jelzéseket. Ezek 

egy része a távolságok időfüggvénye, másik része viszont valamilyen figyelmeztető 

jelzés, üzenet, amely azt jelzi, mennyi idő lehet még hátra az intézkedések 

meghozataláig, illetve riasztó jelzést ad, ha a zivatar már elérte azt a kritikus pontot, 

ahonnan érkezéséig a preventív intézkedés végrehajtásához szükséges idő van hátra. 
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4.2. A szakértői rendszer tudásbázis alapú fuzzy logika 

szabálybázisa 

A preventív villámvédelemben különösen fontos a megelőző intézkedés kezdetének 

pontos meghatározása. Túlságosan korai vagy felesleges riasztás esetén a 

hatékonyság csökken. Ez nem csak azért okoz gondot, mert a megelőző intézkedés 

felesleges / túl korai végrehajtása költségtöbbletet eredményez, hanem azért is, mert 

csökkenti a felhasználók bizalmát. Ennél is rosszabb, ha a megelőző intézkedést 

késve kezdik meg, mert ez a személyek és az eszközök veszélyeztetésével jár 

[Gulyás, Németh et al. 2008]. 

A riasztás / intézkedés megkezdése pontosan megadható lenne, ha az intézkedés 

végrehajtásához szükséges időt és a villámveszély megjelenésének időpontját 

pontosan ismernénk. Ez azonban sajnos a legtöbb esetben nem lehetséges, mert 

mindkettőt befolyásolják olyan tényezők, amelyek véletlenszerűen alakulnak. Ilyen 

például a zivatarcella haladási iránya és sebessége egyfelől, illetve az intézkedést 

végrehajtó személyek egészségi állapota, felkészültsége stb. A preventív intézkedés 

életbe léptetését tehát kettős bizonytalanság terheli, amelyet valamilyen módon 

kezelnünk kell. 

A más területeken szerzett tapasztalatok [Balog et al. 1998], [Balog et al. 2000] azt 

mutatták, hogy az ilyen jellegű bizonytalanságok kezelésére hatásosan alkalmazható a 

fuzzy logika (6. sz. Melléklet, FIS). Ezt figyelembe véve megvizsgáltam, hogy a 

preventív villámvédelemben használható-e ez a matematikai megközelítés, és ha igen, 

hogyan. Tekintettel arra, hogy a célkítűzésekben megfogalmazottakat a fuzzy 

rendszer alkalmazásával maradéktalanul meg tudtam valósítani, más soft-computing 

eszközzel nem foglalkoztam. 

Az első elgondolást [Németh et al. 2008b] cikk mutatja be. Ennek lényege, hogy a 

preventív intézkedés megkezdésének konkrét időpontja helyett egy olyan paramétert 

adunk meg, amely az intézkedés életbe léptetésének szükségességét jellemzi. (0-1 

közötti érték, annál nagyobb, minél gyorsabban el kell indítani az intézkedést; 1-

azonnal, 0-egyáltalán nem). 
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A döntés ennek alapján a szakértő kezében marad, amelyet megkönnyít, ha a kapott 

szükségességi mértéket zöld, sárga, vagy piros zónába soroljuk annak megfelelően, 

hogy nem / később vagy azonnal kell közbelépni. 

A rendszer működését egy tömegrendezvény esetére mutatom be. Feltételezzük, hogy 

a szabadtéri rendezvény résztvevői villámcsapás ellen védett helyekre irányíthatók. A 

résztvevők összetétele azonban vegyes, ezért eltérő időre van szükségük ahhoz, hogy 

a kiadott utasításokat végrehajtsák.  

A számos tényező közül, amely ezt befolyásolhatja, a résztvevők számát (np) és korát 

(age) veszem figyelembe. Azt az átlagos időtartamot, amely a preventív intézkedés 

végrehajtásához szükséges (egy referenciaértéknek kijelölt résztvevői létszám és 

korösszetétel mellett) módosítani kell az aktuális helyzetnek megfelelően. Ezt a 

módosító tényezőt a hivatkozott cikkben ft (time factor) paraméternek neveztem. A 

végrehajtáshoz szükséges tényleges idő az átlagos érték és ft szorzataként adódik. 

Az előbbiekben ismertetett paraméterek minősítéséhez a 4.2. ábra bal oldali 

oszlopában látható tagsági függvények szolgálnak. 

 

4.2. ábra. A tagsági függvények 
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A 4.2. ábra jobb oldali oszlopában a megelőző intézkedés indításának szükségességét 

megadó kimeneti változó tagsági függvényei láthatók (jobb alsó sarok) a 

meghatározásához szükséges bemeneti változók tagsági függvényeivel együtt. Ezek 

az alábbiak. 

A dtrel felirattal ellátott változó egy relatív időt takar, amely a dtrel = (treach-tact)/ tact 

összefüggéssel számítható. A kifejezésben tact = ft tátl az átlagos végrehajtási idő és a 

módosító tényező szorzata, míg ’p’ annak a valószínűsége, hogy a zivatar eléri a 

riasztási zóna határát. 

Az ismertetett eljárás lényeges előnye, hogy figyelembe veszi a preventív intézkedés 

végrehajtásával kapcsolatos bizonytalanságot. Ez kiindulási alapként tud szolgálni a 

továbbfejlesztett módszerek számára. Ugyanakkor hátrány, hogy a döntés nincs 

közvetlenül megadva, az intézkedés elrendelése továbbra is emberi kézben marad. 

A második változatban már a megelőző intézkedés megkezdése konkrét 

időpontjának meghatározására teszek javaslatot [Németh et al. 2009]. 

A kidolgozott szakértői rendszer az alábbi elgondoláson alapszik. Két lényegi része a 

zivatar mozgásának becslése (pontosabban tr a veszélyességi zónába érkezés idejének 

becslése), valamint a megelőző intézkedés tv végrehajtási idejének becslése. Ha a 

veszélyességi zónába érkezés várható ideje kisebb vagy egyenlő, mint a 

végrehajtáshoz szükséges idő, a riasztást azonnal ki kell adni. Mivel mindkét becslési 

eljárás csak közelíti a valódi időértéket, abban az esetben, ha tr > tv, még változhat 

úgy a helyzet, hogy elkésik a riasztás, emiatt a két idő egyenlőségének figyelése 

helyett definiáltam egy szükségességi mértéket, amely tr és tv különbségétől függ, 

értéke 0 és 1 között változik és annál nagyobb, minél kisebb az előbbi különbség.  

A riasztást akkor adjuk ki, ha az előbbi mérőszám egy küszöbértéket meghalad. A 

küszöbérték attól függ, mennyire bízunk a becslések helyességében. Nagy 

megbízhatóság esetén magas küszöbértéket alkalmazhatunk, míg nagyobb, például a 

munkavégzők személyi összetétele miatti bizonytalanság esetén a küszöbszint kisebb. 

A rendszer kialakításának tehát három lépése van. Először azt a rendszert kell 

elkészíteni, amely a munka menetének függvényében becslést ad arra, hogy adott 

időponttól mennyi időre van szükség a tevékenység felfüggesztésére és a terület 

elhagyására. Ehhez bemenő paraméterként szükség van egy olyan adatlistára, amely a 
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tevékenységlistához hozzárendel egy „alapidőt” és szükség van azoknak a módosító 

faktoroknak a figyelembevételére is (pl. szerelők gyakorlottsága, a berendezés, 

eszköz fizikai állapota, szélsebesség stb.), amelyek ezt az alapidőt növelhetik, netán 

csökkenthetik. A rendszer kimenete a végrehajtáshoz szükséges tv idő. 

Második lépés becslő rendszer kialakítása, amely a rendelkezésre álló, a 

villámfigyelő rendszerből származó adatok, radarkép, szélsebesség stb. alapján 

becslést készít a zivatar mozgására vonatkozóan. Definiálni kell a védendő területet 

és a veszélyességi zónát is. A rendszer kimenete az a tr időtartam, amely alatt a 

zivatarcella(ák) pereme eléri a veszélyességi zónát. Végül a harmadik lépés a 

szükségességi mértéket számító rendszer elkészítése és a riasztási küszöbérték 

definiálása. 

A módszer illusztrálása érdekében, egy fiktív adatok alapján kialakított rendszert 

készítettem. A 4.3. ábrán ennek tömör ábrázolása látható. 

 

4.3. ábra. FIS szabályrendszere 

Az 4.3. ábra az egyszerűsített FIS szabályrendszerét tartalmazza. Amint látható, két 

bemeneti és egy kimeneti változót definiáltam, mindegyikhez 3-3 tagsági függvényt 

rendeltem. Ennek megfelelően 32 = 9 szabályt alkothatunk. Nézzük meg a változókat, 

azok tagsági függvényeit és a szabályokat részletesebben! 
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Az első változó a zivatar aktív zónájának határvonala és a veszélyeztetett zóna közötti 

távolság változásának sebességét jelenti. A sebesség nagyságától és előjelétől függően 

annak aktuális értékét három csoportba sorolhatjuk. Az első, amikor a zivatar 

határvonala távolodik a veszélyeztetett zónától. Minél nagyobb negatív előjelű 

sebességgel teszi ezt, annál biztosabbak vagyunk benne, hogy valóban távolodik, nem 

fog hirtelen visszafordulni, tehát az erre vonatkozó tagsági függvény nullától indulva a 

kisebb (de nagyobb abszolút értékű) számok felé haladva növekszik, és egy 

küszöbértéknél eléri az 1-et. Esetünkben ez a töréspont –20 km/h értéknél található. 

A sebességek második csoportja ahhoz a helyzethez tartozik, amikor az aktív cella 

határvonala párhuzamosan halad a veszélyeztetett terület határával, ilyenkor a két 

határvonal közötti távolság változásának sebessége „körülbelül 0”. Értelemszerűen ebbe 

a csoportba 1 értékkel a 0 km/h értékű sebesség fog tartozni, ettől kisebb, ill. nagyobb 

sebességek felé a tagsági függvény aktuális értéke csökken. 

Végül a harmadik eset, amikor a zivatar közeledik, vagyis a távolságcsökkenés sebessége 

nagy, ennek tagsági függvényét az első függvény 0 km/h értékre tükrözésével állítottam 

elő. 

A másik változó a „sebességváltozás sebessége”, vagyis a határvonalak távolsága egyre 

gyorsabban, vagy egyre lassabban változik. Itt is három tagsági függvényt definiáltam 

aszerint, hogy a sebesség gyorsul, lassul, vagy nem változik. 

A harmadik, kimeneti változó, egy módosító tényezőt határoz meg. A zivatarcella 

peremének aktuális ’v’ közeledési sebessége megad egy riasztási távolságot dalarm = tvv, 

ahol tv a preventív intézkedés végrehajtásának ideje.   

Ezt a távolságot módosítom a szabályrendszer segítségével, tehát a kimenet azt mondja 

meg, hogy dalarm értékét növeljük, csökkentsük, vagy ne változtassuk. 

A szabályrendszer 9 sorát tehát így kell értelmezni: 

1. HA ’v’ alapján a zivatarcella vonala távolodik ÉS dv/dt szerint ’v’ csökken 

(lassul), AKKOR a riasztási távolság növelhető. 

2. HA ’v’ alapján a zivatarcella vonala távolodik ÉS dv/dt szerint ’v’ közel állandó, 

AKKOR a riasztási távolság növelhető. 

3. Stb. 
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A megadott szabályokban az ’és’ kapcsolat a két változó minimumaként 

értelmezhető. Az így előállt eredmény és a következtetést reprezentáló függvény 

minimumát képezve, majd az összes szabály esetében szintén ezek maximumát véve, 

az így előálló függvény centroidját tekintjük a fuzzy rendszer kimenetének. 

A 4.3. ábrán az is megfigyelhető, hogy két aktuális bemenő jelhez (vin, ain) a 

szabályok alapján a rendszer milyen kimeneti értéket rendel (dfout). 

Ez a fajta megközelítés az alábbi előnyökkel jár: 

A 4.4. ábrán egy 5 km sugarú zivatarcella haladását látjuk a veszélyzónához 

viszonyítva, 3 különböző útvonalon.  

 

4.4. ábra. A zivatarcella haladása a veszélyzónához viszonyítva. 

Tételezzük fel, hogy a preventív intézkedés végrehajtásához 0,2 óra szükséges. A 

következő három ábra (4.5., 4.6. és 4.7. ábra) azt mutatja, hogy a három különböző 

útvonalon közeledő zivatarcella pereme és a veszélyeztetett zóna közötti távolság és a 

végrehajtási időhöz tartozó, a pillanatnyi sebességek alapján számított riasztási 

távolság hogyan változik. 
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4.5. ábra. A zivatarcella pereme és a veszélyeztetett zóna közötti távolság  

(sikeres riasztás) 

A 4.5. ábránál a két görbe metszéspontja (a riasztás kiadásának időpontja) és a 

zivatarcella határvonalának a veszélyeztetett zónához érkezése között eltelő idő 

valamivel több, mint 0,2 óra, tehát a riasztás szükséges és sikeres volt, módosításra 

nincs szükség. 

 

4.6. ábra. A zivatarcella pereme és a veszélyeztetett zóna közötti távolság  

(felesleges riasztás) 

A második esetben (4.6. ábra) a zivatar elkerüli a veszélyeztetett területet. Ha csak a 

pillanatnyi sebesség figyelembevételével határozzuk meg a riasztási távolságot, az 

ebben az esetben felesleges riasztást eredményez. A FIS által módosított távolság 
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viszont nem metszi az aktuális távolság görbéjét, tehát nem következik be felesleges 

riasztás. 

 

4.7. ábra. A zivatarcella pereme és a veszélyeztetett zóna közötti távolság  

(késői riasztás) 

A harmadik esetben (4.7. ábra) viszont a módosítás nélküli feltétel használata késői 

riasztást okoz, mert nem veszi figyelembe, hogy a zivatar egyre gyorsuló ütemben 

közeledik. A FIS által módosított görbe és az aktuális távolság metszéspontja, 

valamint a „d” távolság 0-ra csökkenése között viszont már elegendő idő telik el 

ahhoz, hogy az intézkedés végrehajtható legyen. 

A szabályokat most olyan szemmel nézem, hogy miképpen lehet azokat egy on-line 

rendszer részeként alkalmazni. A szabályrendszer alapvetően tagsági függvények 

között teremt kapcsolatot, tehát először ezek tárolásáról kell gondoskodni.  

Esetünkben szakaszosan lineáris függvényekkel dolgozom, amelyeknél elegendő a 

töréspontok tárolása. Sőt, ha megadjuk, milyen tartományban érkeznek a bejövő 

adatok, mindegyik alkalmazott függvény jellemezhető max. 4 törésponttal: az első az 

az érték, ameddig a tagsági függvény 0 értékű, a 2., amelynél eléri az 1-et. A 3. 

töréspontnál a tagsági függvény értéke csökkenni kezd, a 4.-nél eléri a 0-t. 

Háromszög alakú függvény esetén a 2. és 3. pontok egybeesnek. 

Az elvégzett számítások és tesztelések alapján kijelenthető, hogy a fuzzy alapú 

preventív villámvédelem (FPLP) térben és időben változó objektumok esetén 

hatékonyabb, mint a korábban megalkotott zónás (ZPLP). A nagybiztonságú zónás 
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(HRPLP) védelem célja [Gulyás 2011], hogy a zónás védelem problémáit feloldja és 

a döntési helyzet értékelésére szolgál [Gulyás et al. 2011], [Gulyás et al. 2012]. 

4.3. Preventív szakértői rendszer megbízhatóságának értékelése 

A preventív villámvédelmi rendszer megbízhatóságának vizsgálata során az egyik 

legnagyobb probléma magának a megbízhatóságnak a számszerűsítése. A 100%-os 

megbízhatóság értelmezése még kézenfekvő: akkor tekinthető a preventív 

villámvédelem 100%-ig megbízhatónak, ha a villámveszély pontosan akkor 

jelentkezik, amikor a preventív intézkedés befejeződött.  

Ezt a megfogalmazást ki kell egészíteni még egy szemponttal, amelyet az eddigi 

fejezetekben nem részleteztem, de a fejezet további részében foglalkozni fogok vele, 

nevezetesen az intézkedés feloldási időpontjának meghatározásával. A 100%-os 

megbízhatóság további feltétele eszerint, hogy a preventív intézkedést pontosan akkor 

oldjuk fel, ha a villámveszély elmúlt. 

A villámveszély megjelenését azonban elég nehéz egzakt módon definiálni. A 

szakirodalomban többféle felfogás létezik a megbízhatóság definiálására. Egyes 

szerzők csak akkor tekintik sikeresnek a riasztást, ha a célterületet a riasztás kiadását 

követően villámcsapás éri [Montanya et al. 2008], [Murphy et al. 2006]. Amint azt 

korábban kifejtettem, ezt a megközelítést nem tartom helytállónak, melyet egy 

egyszerű példán keresztül az alábbiakban meg is magyarázok. 

Tekintsük a korábban már ismertetett legegyszerűbb, zónás preventív védelmi 

felfogást, amelyben két zónát definiálunk. Fontos kérdés azonban, hogy miként 

definiáljuk a „zivatar eléri az adott zónát” kifejezést! Elméletileg azt mondhatnánk, 

hogy az említett esemény akkor következik be, ha egy zivatarcella széle érinti a 

definiált zónát. Csakhogy a zivatarcella szélét nem tudjuk pontosan meghatározni. 

Radarképek alapján megtudhatjuk, hol mekkora a csapadékintenzitás, de ez nem esik 

egybe a villámcsapást kiváltó töltésgócok elhelyezkedésével.  

A hatásosság értelmezésében is lényeges különbséget találunk a szakirodalomban 

fellelhető definíció [Montanya et al. 2008] és az általam alkalmazott között. Az 

idézett cikk akkor tekinti sikeresnek a riasztást, ha a célterületet a riasztást követően 
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villámcsapás éri. Véleményem szerint ez a felfogás annál kevésbé helytálló, minél 

kisebb a célterület. A villámcsapás veszélye ugyanis abban az esetben is fennállt, ha 

egy villám éppen elkerülte a célterületet, de a célterületre csapás valószínűsége 

küszöb feletti volt. 

Szép időben, ha nincs közeledő zivatar, a villámcsapás valószínűsége gyakorlatilag 0. 

Közeledő zivatarcella esetén a "derült égből villámcsapás", vagyis a cella peremétől 

kilométerekre elkalandozó előkisülésből kialakuló villám jelenti az első veszélyt, 

ennek mértéke azonban csekély. Ahogy a cella közeledik, majd áthalad a célterület 

fölött, úgy nő a becsapás valószínűsége, majd a zivatar elhaladtával csökken. Minél 

nagyobb a célterület, annál valószínűbb, hogy valóban villámcsapás éri a zivatar ideje 

alatt. Ha viszont nem érte villámcsapás, de a lehetőség megvolt rá, az nem jelenti azt, 

hogy a riasztás téves volt, hiszen a veszély fennállt. 

Figyelembe vehetjük a villámcsapások helyének változását is, de ezek szintén nem a 

cella határán jelennek meg. Ez viszont azt is jelenti, hogy abban az esetben, amikor a 

célterületet nem érte villámcsapás, a korábban említett szakirodalmi felfogás szerint 

téves volt a riasztás, noha a villámcsapás veszélye fennállt, csak a villám 

kialakulásának sztochasztikus mivolta következtében a villám nem a vizsgált 

objektumba csapott, hanem annak közelébe. Látszik, hogy a megbízhatóság 

szempontjából kulcskérdés lesz, hogyan definiáljuk a zivatarcella távolságát. 

Sokan alkalmaznak másfajta megközelítést [Loujou et al. 2007], és a villámcsapások 

helyének, ill. azok változásának alapján próbálják meg számszerűsíteni a veszélyt. 

Eszerint a megközelítés szerint azt próbálom megbecsülni, hogy az ismert becsapási 

pontok mellett hogyan változik a villámcsapás veszélye. A veszély jellemzésére a 

legközelebbi villámcsapás és a veszélyzóna távolságát használom fel, ill. ennek 

változását próbálom megbecsülni a zivatar közeledésekor. Ez kissé eltérő 

zónadefiníciókhoz vezet, azonban konkrét becsapási pontok ismeretén alapul. 

Meg kell jegyezni, hogy ez a felfogás kétféle bizonytalanságot is tartalmaz, amelyek 

csökkentése kulcsa lesz a megbízhatóság növelésének. Az egyik a becsapási pont 

érzékelésének bizonytalansága. A villámcsatorna nem függőleges, ezért az általa 

kibocsátott elektromágneses hullámok tág távolságtartományból érik el a 

villámfigyelő rendszer érzékelőit. A különböző rendszerek az érzékelt hullámok 

időbeli lefolyása, spektruma alapján próbálnak meg különbséget tenni a csatorna és a 
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becsapási hely között. A SAFIR rendszer például az általa biztosított adatokban 

elkülöníti a nagykiterjedésű villámcsatornát és a becsapási pontot. Hasonlóképpen 

működik a LINET rendszer is. 

A preventív villámvédelmi rendszer megbízhatóságát nyilvánvalóan nagymértékben 

befolyásolja a villámfigyelő rendszer érzékelési pontossága. 

A másik bizonytalanság abból adódik, hogy a zivatarcella határa és a becsapási pont 

közötti távolság folyamatosan változik, ezért a zónahatárok definiálásánál el kell 

dönteni, milyen mértékű biztonságra törekszünk. Ha a legnagyobb lehetséges 

villámcsatorna-hosszúságot választjuk a veszélyzóna méretének, az abban megjelenő 

villámcsapás nagy valószínűséggel távolabb van, mint a védett objektumot érő 

villámcsapás kialakulásához szükséges távolság, így a rendszer túlbiztosított. A 

zónahatár csökkentésével viszont a biztonság rovására tévedhetünk, vagyis késői 

riasztások jelentkezhetnek. Látszik, hogy a zónák koncepciójánál alkalmasabb egy 

olyan módszer használata, amely a fenti bizonytalanságokat kezelni tudja. Ez a fuzzy 

logikán alapuló rendszer, amelynek elkészítettem a villámcsapások érzékelt helyének 

adatait bemeneti információként kezelő változatát.  

Lehetőség van arra is, hogy ne a villámok becsapási pontjaihoz viszonyítsuk a zivatar 

távolságát, hanem a radarképek, a villámadatok, ill. ezek változása alapján próbáljunk 

meg egy olyan tartományt definiálni, amelyet a zivatarcellának (ill. celláknak) 

tekintünk.  

Sok elméleti vizsgálat feltételezi, hogy a zivatarcella és a védett zóna is kör alakú. 

Ebben az esetben a távolságszámításhoz a cella és a zónák középpontjainak és 

sugarainak ismerete szükséges, és a számítás a cellaközéppontok közötti távolság 

meghatározásából, és a sugarak levonásából áll, azaz könnyen és gyorsan 

elvégezhető. A gyakorlatban ez azonban legtöbbször nem teljesül, így más megoldást 

kell választani. 

Az egyik, hogy a tényleges tartományokat megpróbáljuk egymást átlapoló körökkel 

lefedni és az egymáshoz éppen legközelebb lévő körök távolságát alapul venni a 

számításhoz. Ez azonban nehézkessé válik egy kiterjedt frontzivatar és egy 

nagykiterjedésű veszélyzóna esetén (pl. a távvezeték veszélyzónája is ilyen). 
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A másik megoldás, hogy a zivatarcellák eredő kontúrvonalának és a veszélyzónának, 

ill. riasztási és figyelmeztetési zónáknak a kontúrvonalain reprezentáns pontokat 

helyezünk el kellő sűrűségben, és kiszámítjuk e zivatarcella kontúrján lévő 

reprezentáns pontok, valamint a zónák kontúrvonalain elhelyezkedő reprezentáns 

pontok távolságát, majd vesszük ezek közül a legkisebbet. Ennek a módszernek 

hátránya, hogy a kontúrpontok növelésével négyzetesen nő a számítási igény, azaz 

finom felbontás idején elviselhetetlenül hosszú számítási idő adódik. 

A fenti probléma kiküszöbölhető úgy, hogy kezdetben csak kevés reprezentáns pontot 

veszünk fel, majd a legkisebb távolságot adó pontok környékén finomítjuk a 

felbontást.  

4.4. A preventív rendszer szerkezete 

A modulrendszerű fuzzy alapú szakértői rendszert a távvezetéki munkavégzésen 

keresztül mutatom be. A távvezeték egy lineárisan kiterjedt, változó kockázatú 

objektum, így ebből minden egyéb létesítmény egyszerűsítések útján levezethető 

[Berta et al. 2010]. 

Távvezetéki munkavégzés alapján meghatározható a munkamódszer, amely az adott 

technológiai sajátosságokat magába foglalva képezi a rendszer bemenetét. Szintén 

ismertek a távvezeték adatai (GPS koordináták), pontosan meghatározva ezzel a 

kiterjedt objektumot és annak határait. Magába foglalja ez az adathalmaz a 

távvezetéki munka kezdetét és befejezését, azaz ameddig a szakértői rendszernek 

futnia kell. Szintén bemeneti adatok a villámfigyelő rendszer on-line 

adatszolgáltatása alapján a néhány másodperces frissítési idő alatt keletkezett 

villámok adatai. 

Az algoritmus alapján a rendszer eldönti, hogy szükséges-e riasztás a bemeneti 

paraméterek mellett, amennyiben igen, ezt akár több lépcsőben is megtehetjük 

(figyelmeztető előjelzés) a munkamódszertől és az egyéb környezeti paraméterektől 

függően. 

A fent ismertetett felépítés a 4.8. ábrán látható. 
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4.8. ábra. A villámvédelmi szakértőirendszer 

A munkavezetőknek és a munkát irányítóknak azonnal értesülniük kell az előzetes 

vagy a tényleges riasztásról és a szükséges beavatkozásokat meg kell hogy tegyék, 

ezért a szerver közvetlen SMS küldést vagy telefon hívást is kezdeményez. 

Amennyiben a szükséges evakuációt elkezdték, a jogosultsággal rendelkezők az 

internetes megjelenítő felületen meg tudják tekinteni a villámtevékenység, 

zivatarcella mozgását. 

A rendszer felépítése a 4.9. ábrán látható, mely egy egyszerűsített állapotot mutat be, 

ahol a védett (kiterjedt) objektumtól való távolságot vesszük figyelembe. A folyamat 

első lépése a villámcsapás távolságának meghatározása majd a zivatar sebességének 

és gyorsulásának becslése. A távolságjelképző feladata az utóbbi zivatar mozgásának 

meghatározása melyhez a villámok interpolációját és extrapolációját kell elvégezni. A 

két deriválás után kapjuk a sebesség- és gyorsulásjelet. A fuzzy modul feladata a fenti 

bemeneti adatok segítségével az evakuációs idő korrigálása. 

A feloldás feltételeinek vizsgálata a zivatarcella módosított riasztási határhoz képesti 

állapotától függ (azaz belül vagy közelében van-e), az így meghatározott riasztási 

szintnek megfelelő ideig történik a feloldás feltételeinek vizsgálata. 
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4.9. ábra. A preventív villámvédelmi rendszer szerkezete 

4.4.1.  Esettanulmány	  -‐	  futtatás	  próbaadatokkal	  

4.4.1.1.  Áthaladó	  zivatar	  

Megvizsgáltuk a kidolgozott rendszer válaszát néhány esetben [Berta et al. 2010], 

[Tanács 2010]. Először megnéztünk egy olyan zivatart, amely 60 km/h sebességgel 

közelíti meg a védett objektumot, majd ugyanilyen sebességgel távolodik. 

 

4.10. ábra. A rendszer válasza egy áthaladó zivatarra 
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A 4.10. ábrán látható, hogy a rendszer kitolja a riasztási határt, a közeledő zivatar 

sebességéhez viszonyítva t!"#$ = 600  s mellett végezve a futtatást. A riasztás két 

szinten valósul meg, először figyelmeztetést, előjelzést ad majd 550 s-mal később 

jelzést az azonnali evakuációra. A zivatar távolodásával a riasztási távolság is 

csökken, így a feloldás következik. 

4.4.1.2.  Elforduló	  zivatar	  

A 4.11. ábrán egy parabolával képeztük a villámok távolságait, ezzel bemutatva egy 

elforduló zivatart. 

 

4.11. ábra. A rendszer válasza egy elforduló zivatarra 

Ahogyan a zivatar közeledik, kitolódik az előjelzés és a riasztás övezete, majd ahogy 

távolodik az övezetek visszaállnak, azaz előjelzéses riasztás kiadásra kerül majd 

visszaejt. 

4.4.2.  Tesztelés	  valódi 	  adatokkal	  

A rendszer működése próbaadatokat követően valódi adatsorokkal is tesztelésre 

került egy pusztaszabolcsi zivatar első 184 villámcsapását felhasználva. A 4.12-14. 

ábrákon látható a rendszer, működés közben. 
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4.12. ábra. A rendszer válaszai a pusztaszabolcsi zivatar esetében 

 

4.13. ábra. A rendszer válaszai a pusztaszabolcsi zivatar esetében 

 

4.14. ábra. A rendszer válaszai a pusztaszabolcsi zivatar esetében 
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A 4.12-14. ábrákon látható a villámadatok feldolgozásának folyamata, és az adatsor 

esetében meggyőződhetünk arról, hogy a becsült mennyiségek reálisak és jól követik 

a zivatar mozgását. A 4.14. ábrán a rendszer a zivatar egyenletes közelítését 

feltételezve 10 perccel a riasztás előtt előjelzést ad ki. 

Sajnos azonban a zivatar egyenletes közeledése nem mindig feltételezhető. Ráadásul 

más (később ismertetett) adatsorok vizsgálata azt mutatta, hogy még egyenletesen 

közeledő zivatar esetén is nagyon nagy szórása lehet a villámcsapás távolságát 

megadó értékeknek, ezért a módszer továbbfejlesztése vált szükségessé (a FIS 

bemenő adatait meghatározó előfeldolgozó részt kellett módosítani). 

4.5. Továbbfejlesztett szakértői rendszer 

A fent ismertetett algoritmus a villámok és a védendő terület közötti távolság becslése 

alapján határozza meg a villámcsapás kritikus szint fölé növekedését. A távolságot a 

szakértői rendszer a legutóbbi villám adatai alapján határozza meg, majd időfüggvény 

alapján „elfelejti” (a legutóbbinál közelebbi villámcsapás felülírja az addig tárolt 

paramétereket). A 4.17. ábrán látható a villámok távolságának szórása mennyire nagy 

egy egyenletesen közeledő zivatar esetén. Az ábrán piros vonal jelöli a zivatarcella és 

a veszélyeztetett pont közötti tényleges távolságot, a kék vonal a későbbiekben 

bemutatott mozgóátlaghoz tartozik [Gulyás et al. 2010]. 

 

4.17. ábra. Valós, mért és simított távolságok 
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A szórás kezelésének egyik lehetősége a mozgóátlag alkalmazása. Az átlagolt 

pozícióadatoknak minél nagyobbnak kell lennie, hogy „simább” átlagfüggvényt 

kapjunk. Ami azért fontos mert a kiértékelés figyeli a távolság változását is, ami 

hirtelen változáskor nagy sebességet jelent, mely megzavarhatja a kiértékelést. 

Másrészt a fentiekkel ellentétes szempontként jelenik meg, hogy a tárolt 

távolságértékek száma minél kisebb legyen, hogy az algoritmus gyorsabban tudjon 

reagálni. A fehasznált adatok mennyiségét ezek kompromisszuma határozza meg. Egy 

zivatarcella azonban nem feltétlenül egyenletes sebességgel, egyenletes vonalon 

halad. Ezért is fontos a feldolgozó algoritmus, mely a villám és a védett terület 

közötti távolság sztochasztikus változása esetén is megfelelő bemeneti paramétert 

nyújt a kiértékelő rendszer részére. 

Egy távvezeték esetében a védendő terület nem tekinthető pontszerűnek, ezért először 

annak kontúrvonalán kell meghatározni a becsapási ponthoz legközelebb eső pontot. 

A továbbfejlesztett rendszer a zónás védelmi koncepcióra épülve a távolságadatok 

alapján a fuzzy logikát felhasználva határozza meg a riasztási időt. Ezen megközelítés 

olyan, mintha a zóna határát helyeznénk át folyamatosan. 

A 4.18. ábrán bemutatott esettanulmányban a zöld görbe az átlagos távolság a 

mozgóátlag alapján, a piros görbe a legközelebbi villám távolsága a védendő 

területhez képest, a kék a fuzzy rendszerrel számított kritikus riasztási távolság. 

 

4.18. ábra. A rendszer alkalmazása egy próbazivatarra 
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4.5.1.  Tesztelés	  távvezetéki	  munkavégzés	  esetén	  

A fenti módszer csak a villámok becsapási pontjának távolságát veszi figyelembe és 

nem annak helyzetét. Ez annyit jelent, hogy helyi érzékelőkhöz is jól alkalmazható, 

ugyanakkor nem használja ki azt az információt, ami a távolság mellett a 

villámcsapás helyzetére vonatkozik. Az előző módszer továbbfejlesztését ebben az 

irányban végeztem. 

Tekintsünk egy tört szakaszokkal helyettesíthető távvezetéket. Ezen a távvezetéken 

feszültség alatti munkát végeznek (a munka megkezdésekor a szerelők nem észleltek 

zivatartevékenységet). A szerelési munkák alatt hidegfront közeledik a távvezetékhez, 

amely erős zivatartevékenységgel jár. Meg szeretnénk előzni, hogy olyankor érje 

villámcsapás a távvezetéket vagy annak közvetlen közelségét, amikor még a 

feszültség alatti munkát végző szerelő a távvezetéken tartózkodik. 

A “távvezeték közvetlen közelségét” egy ’ddz’ távolsággal értelmezhetjük a 

távvezetéktől mérve. Ezt nevezzük veszélyzónának (danger zone), ha ezen belül 

villámcsapást érzékelünk, a személyzet már nem lehet fenn a távvezetéken. Jelöljük a 

veszélyzónán belül megjelenő első villámcsapás időpontját tdz-vel. 

Annak érdekében, hogy ez teljesülhessen, riasztást adunk ki a személyzet számára a 

munkavégzés felfüggesztéséről és a távvezeték elhagyásáról. Amennyiben a 

levonuláshoz szükséges idő hossza ’tact’, a riasztást nyilvánvalóan úgy kell kiadnunk, 

hogy az alábbi egyenlőtlenség teljesülhessen: 

tdz ≥ twz + tact    (eq 4.1) 

A feladat tehát a riasztás időpontjának megfelelő meghatározása. A legegyszerűbb 

eljárás az, hogy twz-nek azt az időpontot tekintjük, amikor villámcsapást érzékelünk 

a távvezetéktől mért ’dwz’ távolságon belül. (Statikus védelem, a távvezetéket 

körüljárva dwz távolságban a figyelmeztetési zóna határa rajzolódik ki.) 

Kérdés, hogyan jelöljük ki a figyelmeztetési zónát úgy, hogy eq 4.1 teljesüljön. Az 

egyik lehetőség, hogy a szakirodalomban rendelkezésre álló adatok [Horváth 1991] 

szerint meghatározzuk, melyik az a leghosszabb villámcsatorna, amelynek végpontja 

elérheti védendő objektumunkat. Összevetési alapként az USA reptereinél 

alkalmazott 5 km-es távolságot alkalmazhatjuk [H. Bloemink]. 
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A másik lehetőség, hogy a fenti értéket kiindulásként alkalmazva, azt folyamatosan 

módosítjuk aszerint, hogy a zivatarcella és a távvezeték egymáshoz viszonyított 

helyzete hogyan változik. Tesszük ezt annak érdekében, hogy csökkenjen a késői 

riasztások, ill. a felesleges riasztások száma a helyes riasztások (tdz-twz > tact, de 

nem tdz-twz >> tact). Megjegyzendő, hogy ’tact’ időfüggvény is lehet, például akkor, 

ha az időjárási körülmények befolyásolják a levonuláskor végrehajtott 

munkafázisokat, ill. azok idejét. 

Tételezzük fel, hogy egy villámcsapás a Pc(cx,cy) középpont körül ’dts’ távolságban 

jelenik meg (ilyen közelítést több szakirodalmi cikkben is találunk pl. [Gulyás 

2011]). A célszerűség kedvéért ’cx’ és ’cy’ lehet a távvezeték egyik kitüntetett 

pontjához (pl. kezdőpont, végpont, középpont) viszonyított érték, amit a 

villámcsapások GPS koordinátái alapján határozunk meg. 

A könnyebb kiértékelhetőség érdekében ’Pc’ helyzetének változását adott 

időközönként számítjuk ki. Az időlépést két szempont figyelembe vételével 

határozzuk meg. Az egyik, hogy a levonulás időtartamának legfeljebb huszad része 

legyen. A másik, hogy a tipikus cellaáthelyeződési sebességek mellett a vizsgált 

középpont ne haladjon többet, mint statikus módszernél használt ’dwz’ tized része. 

Jelöljük az időlépést dtl-lel. Az időlépés felhasználásával definiálunk egy időablakot, 

amelynek hossza na*dtl. Az időablakban szereplő időlépések darabszámát, na-t úgy 

választjuk meg, hogy a több éves tapasztalat alapján az időablakon belül átlagosan 

legalább 10 villámcsapás legyen. Jelöljük az időablakon belüli villámcsapások számát 

nvill-lel. 

A GPS koordináták alapján határozzuk meg adott villámcsapás (xi, yi) helyzetét úgy, 

hogy az origó (x=0 és y=0) a távvezeték egy kitüntetett pontja legyen (pl. kezdőpont). 

Az így kiszámított koordináták alapján előállítható a középpont két koordinátája: 

c! =
!

!!"##
x!

!!"##
!!! ;c! =

!
!!"##

y!
!!"##
!!!    (eq 4.2) 

Az idő előrehaladtával dtl-nyi idő eltelte után az időablakot tovább mozdítjuk, így a 

régebbi villámok adatai kiesnek a számításból, az újonnan regisztráltaké bekerülnek. 

Ennek megfelelően tehát ’Pc’ helyzete változni fog és változik a távvezetékhez mért 

távolsága is. Utóbbit jelöljük dpc-vel, nyilván  
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dpc = c!! + c!! 

Képezve ’dpc/dtl’ hányadost az idő függvényében, egy sebesség jellegű mennyiséget 

kapunk, jelöljük vp-vel! Ez az érték jellemző arra, hogy a zivatarcella - áthelyeződése 

következtében - milyen gyorsan „közeledik” a távvezetékhez. Ha ez az érték időben 

állandó lenne, meg lehetne határozni a riasztás idejét, kiszámítva vp*tact értékét. 

Könnyen belátható, hogy ez éppen dwz-vel egyenlő, hiszen a riasztási zóna határától 

a cella pereme éppen ’tact’ idő múlva ér a veszélyzóna határához. A riasztást tehát 

akkor kell kiadni, amikor dpc =  ddz + dwz = ddz + vp*tact. 

A rendszer működését olyan példán keresztül illusztrálom, ahol az Országos 

Meteorológiai Szolgálattól kapott adatok szolgálnak a vizsgálat alapjául. Jelen 

esetben a levonulási idő 15 perc. Sikeres a riasztásnak számít, ha a riasztás kiadása és 

a veszélyzónában megjelenő első villám ideje között legalább a levonulási idő telik 

el.  

A 4.15-17. ábrákon a sárga görbe: az adott időpontig legközelebbi villámcsapás 

távolsága; a zöld görbe: a zivatarcella peremének távolsága a veszélyzóna peremétől; 

a piros görbe: a riasztási távolság. A riasztást akkor kell kiadni, ha a piros és a zöld 

görbe metszi egymást. Tekintettel arra, hogy a zöld görbe számításakor átlagértéket 

veszünk figyelembe, a hirtelen kialakuló közeli villámcsapás hatása csak késéssel 

jelentkezik. Emiatt akkor is riasztást adunk ki, ha a zöld görbe közelebb kerül, mint 3 

km. A 4.15. ábrán látható esetben is ez utóbbi történt azaz az információ 

megérkezésekor azonnali riasztás került kiadásra. 

  
4.15. ábra. A rendszer válasza a július 16-ai zivatar esetében 
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A 4.15. ábrán látható, hogy a fentiek következtében kicsit korán riaszt a rendszer, 

45/2 = 22,5 perc telik el a riasztás és a villám veszélyzónában történő megjelenése 

között. A levonulási idő 15 perc – itt a biztonság javára tévedett a rendszer. 

 
4.16. ábra. A rendszer válasza a július 11-i zivatar esetében – 10 km villámtávolság 

A 4.16. ábrán a cella aktuális középpontjától 10 km-nél nem messzebbi villámokról 

még feltételezem, hogy a cellához tartoznak. Míg a 4.17. ábrán 7 km-nél nem 

messzebbi villámokról feltételezem, hogy a cellához tartoznak. 

A 4.16-17. ábrákon a riasztás és a villám veszélyzónában való megjelenése között 19 

perc telik el, ez viszont majdnem tökéletes (Ideális esetben a levonulási idő = 

rendelkezésre álló idő, de praktikusan ez csak megközelíthető, néhány perces 

többlettel).  

 
4.17. ábra. A rendszer válasza a július 11-i zivatar esetében – 7 km villámtávolság 
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A fejezet alapján bízonyítottam a 2. tézisemet: 

Kidolgoztam egy új, intézkedés alapú, előrejelző-riasztás központú fuzzy döntés 

előkészítő rendszert, melynek segítségével a preventív villámvédelem zónás 

eljárására építve, de a zónás eljárásnál pontosabb előrejelzés adható (a preventív 

intézkedés kezdeti és befejező időpontjának meghatározásával) bizonytalan és 

folyamatosan változó bemeneti paraméterek mellett. [Kiss, Németh et al. 2007],  

[Németh et al. 2008b], [Gulyás, Németh et al. 2008], [Németh et al. 2009], [Gulyás et 

al. 2010], [Gulyás et al. 2011], [Gulyás et al. 2012], [Németh B. 2014a] 

5. Biztonságos munkavégzés nagyfeszültségű  szabadvezeték 

hálózaton 

5.1. Hazai és nemzetközi munkavégzési szabályozások 

A távvezetéken történő munkavégzés (FAM és feszültségmentesített vezetéken 

egyaránt) során rendkívül fontos a környezeti tényezők folyamatos ellenőrzése, 

szükség esetén a munka leállítása abban az esetben, amennyiben az egyes 

paraméterek a szabványok alapján meghatározott határértékeken kívül esnek. 

A jelenleg hatályban lévő szabályozások alapján a munkavégzés környezeti 

követelményeivel kapcsolatban az alábbiak a mérvadók. 

Az [MSZ 1585] és [MSZ EN 50110] szabvány alapján kedvezőtlen időjárási 

körülmények esetén különböző intézkedéseket kell bevezetni, amelynek okai: a 

szigetelőképesség, a látási viszonyok romlása és a munkát végző személy mozgási 

képességének csökkenése. Szabadtéri munka esetén a következő tényezőket kell 

figyelembe venni: csapadék, sűrű köd, zivatar, erős szél, sós zivatar, nagyon kis 

hőmérséklet. 

Heves esőzés és rossz látási viszonyok esetén, illetve ha a munkát végző személyek 

nem tudják a szerszámokat könnyen mozgatni, a munkavégzést fel kell függeszteni, 

vagy meg kell tiltani. Zivatar esetén a feszültség alatti munkavégzést nem szabad 

elkezdeni, vagy azonnal meg kell szakítani. 
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Nagyfeszültségű hálózatok esetében további tényezőket is figyelembe kell venni: 

ilyenek például a tengerszint feletti magasság és a szennyezettség mértéke, 

amennyiben azok csökkentik a szerszámok szigetelési minőségét feszültség alatti 

munkavégzés esetében. 

Amennyiben a környezeti feltételek a munka félbeszakítását igénylik, a 

személyzetnek el kell hagynia a villamos berendezést, a szigetelő, valamint szigetelt 

eszközöket pedig biztos helyen kell hagyni. A személyzetnek a munkavégzés helyét – 

szintén biztonságos módon – el kell hagyni. A megszakított munka újrakezdése előtt 

a személyzetnek meg kell győződni arról, hogy a szigetelő részek tiszták-e; 

amennyiben azok tisztításra szorulnak, meg kell határozni az alkalmazandó tisztítási 

technológiát (FAM esetében). 

A szabvány, a hazai és a nemzetközi szabályozások az alábbi légköri eredetű 

környezeti körülményeket definiálják és szabályozzák: 

• Csapadék: eső, hó, jégeső, ködszitálás, permet, zúzmara. A csapadékot 

jelentéktelennek lehet tekinteni, ha az nem zavarja a munkát végző személyek 

látási viszonyait. Amennyiben a látási viszonyok romlanak, a csapadék nem 

hagyható figyelmen kívül. Jelentős csapadék esetében a feszültség szintjétől, a 

villamos berendezés típusától és az alkalmazott módszertől függően a munkát 

ajánlatos leállítani. 

• Köd: a köd sűrűnek tekinthető, ha a látási viszonyok olyan szintre csökkennek, 

amely már veszélyezteti a biztonságot, különösen akkor, ha a munkavezető 

nem láthatja a csoport tagjait és FAM esetén a feszültség alatt álló részeket, 

amelyeken, vagy amelyek közelében azok dolgoznak.  

• Zivatar: a zivatart villámlás és mennydörgés kíséri. Csupasz vezetőkön, 

csupasz szabadvezetékes hálózaton vagy ahhoz csatlakozó alállomáson végzett 

munka esetében, ha a helyszínen munkát végző személyek közül valaki 

villámlást vagy mennydörgést észlel, a munkát le kell állítani. A mérési 

eredmények azt mutatják, hogy a távvezetékek mentén a villámcsapások jó 

közelítéssel (nagy térséget alapul véve) egyenletesen oszlanak el [Waldorf 

2009]. 

• Viharos szél: a szél viharos erejűnek tekinthető, ha a munkát végző személyt 

akadályozza a szerszámok kielégítő pontosságú használatában.  
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• Sós vihar: ez a jelenség főleg tengerparton jelent problémát. A tengerek 

közelében vannak olyan erős szelek, amelyek a tenger felől sóval telített 

nedvességet sodornak a szárazföld fölé. Ha ezt követően köd vagy ködszitálás 

keletkezik, vagy ha a nedvességtartalom jelentősen növekszik, a 

szigetelőképesség csökken, az átütés/átívelés veszélye nő. 

• Nagyon kis hőmérséklet: a hőmérséklet akkor tekinthető nagyon kicsinek, ha 

megnehezíti a szerszámok kezelését és csökkenti az anyagok 

igénybevehetőségét. Nagyfeszültségű (NaF) FAM esetén külön utasítás 

szabályozza a munkavégrehajtás feltételét figyelembe véve a zuzmara, hó és 

jég lerakódását a használt eszközökön. 

 

Amennyiben fenti környezeti tényezők közül bármelyik veszélyezteti a biztonságos 

munkavégzést, a munkát le kell állítani és csak abban az esetben szabad folytatni, ha 

a munkavégzés feltételei újra megfelelők. 

Az [MSZ EN 61472] szabvány alapján a feszültség alatti munkavégzés 

általánosságban olyankor nem engedhető meg, ha annak közelében zivatar észlelhető, 

vagy a szigetelő szerszámok felületén összefüggő vízréteg alakul ki. A szabályozás 

azonban egyéb esetekben is a munka leállítását javasolja: ilyen az erős szél, amely 

veszélyes mértékben képes mozgatni sodronyokat, a felfüggesztéseket, a 

szerszámokat és a felszerelést. Szintén veszélyt jelent a homokvihar: a homok a 

szembe kerülve hátráltatja a munkavégzést. A zúzmara és jég bizonytalanná teszi a 

mozgást, fa oszlopokon pedig a madarak által okozott károsodás veszélyeztetheti az 

oszlopra való feljutást és a biztonságos munkát. A köd vagy pára szigetelési 

problémákat okozhat, és csúszóssá teheti a munkavégzés helyét. Szintén veszélyt 

okoz mind a sötétség, mind pedig a vakító fény, ezen kívül a munkát végző szerelő 

fáradtsága, a túlságosan magas vagy alacsony hőmérséklet és páratartalom is. 

A munkavégzés helyéhez közel húzódó, feszültség alatt álló sodronyok élettani 

hatásaival már a biztonsági távolságok meghatározásakor számolni kell. További 

szabályozásként általánosságban elmondható, hogy 10 m/s feletti szélsebesség esetén 

a munkavégzés nem biztonságos [Csikós 1967-1984], [Csikós 1993]. 

A munkavégzés környezeti körülményeivel kapcsolatban általánosságban 

elmondható, hogy nehéz számszerű korlátozásokat bevezetni. Ennek fő oka, hogy 

mind a környezeti tényezők folyamatos, pontos mérése és figyelemmel kísérése, mind 
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pedig a mért mennyiségek – jellegükből adódó – relatív megítélése problémákat vet 

fel. Az azonos hőmérséklet, páratartalom és légnyomás értékek például különböző 

szerelők munkavégzési képességeit eltérő mértékben befolyásolják. Szélsőséges 

esetben az is előfordulhat, hogy ugyanazon személy reakcióit vizsgálva – fizikai és 

lelki tényezők hatására – különböző eredmények adódnak a követelmények 

megítélésével kapcsolatban. A munkavégzéshez szükséges megvilágítás mértéke, a 

munkavégzést zavaró szél erőssége is mind-mind egyénenként változó tényezők. A 

páratartalomra, ködre vonatkozó „láthatóság” előírása szintén relatív: nem lehet 

szabályozni a láthatóság mértékét, a látótávolság pedig folyamatosan változik. 

Fentieket összefoglalva megállapítható, hogy a távvezetéki munkavégzés környezeti 

körülményei jó döntéshozó képességet, nagy előrelátást és szakmai tapasztalatot 

követelnek meg a munka irányítójától és annak minden résztvevőjétől. 

Megállapítható, hogy egyértelmű előírások csak az alábbiakkal kapcsolatban tehetők: 

zivatar, csapadék esetén a munkát le kell állítani. Azonban még ezekben az esetekben 

sem egyértelműek a szabványok és a hazai, nemzetközi előírások; például adott 

helyszínen hogyan lehet érzékelni egy onnan 100 km-re a vezeték másik vége felett 

áthaladó zivatart. Ki kell emelni tehát, hogy nagyfeszültségű hálózatokon történő 

munkavégzés esetén – a technológiák összetettsége és a nagy távolságok miatt – az 

előrelátás, prevenció szerepe különösen fontos: a zivatar közeledését ugyanis 

annyival előre kell jelezni, hogy a munkát végző szerelők még biztonságos helyre 

vonulhassanak azelőtt, hogy villámcsapás veszélyeztetné őket. 

A munkavégzés környezeti körülményeivel kapcsolatos szabályozásokat nemcsak 

általánosságban, szabvány-szinten, de a különböző – FAM-hoz kapcsolódó – 

technológiák kidolgozásakor [Csikós 1967-1984] is nehéz megfogalmazni – a 

TRANSEND áramszolgáltató például az alábbi kikötéseket teszi [Transend std. 

2008]: 

• tilos a feszültség alatti munkavégzés, ha a munkaterület környezetében, vagy a 

karbantartott távvezeték bármely pontján zivatarra utaló jelet észlelnek, 

• a munkát fel kell függeszteni füst és bármilyen típusú eső esetén, 

• szigetelő rúd használata esetén a csapadék mértékétől függetlenül a munkát 

azonnal le kell állítani. 
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A fenti szabályozással megegyeznek az európai, amerikai szabályozások is [EPRI TP-

113980]. 

Távvezeték felújítása során villámcsapás következtében 2007-ben a magyar 

villamosenergia-rendszerben is bekövetkezett baleset: egy feszültségmentesített, 112 km-

es, egyrendszerű 400 kV-os távvezetéken, szigetelőlánc-csere közben. A sajnálatos példa is 

bizonyítja, hogy a fenti szabályozás betartása ellenére is baleset következett be, melyet a 7. 

sz. Mellékletben részletesen ismertetek. 

5.2. A távvezeték villámvédelme, korlátai munkavégzés esetén 

A villámadatok jellemzőinek, a hely- és időeloszlási adatoknak az ismerete 

elsősorban a következő területeken jelent hasznos információt és járul hozzá a 

műszaki-gazdasági szempontból legkorszerűbb villamosenergia-rendszer 

kialakításához és biztonságos működtetéséhez: 

• alállomások és távvezetékek túlfeszültségvédelmének kialakítása, 

• új távvezetékek, alállomások létesítése (tervezéskor érdemes figyelembe 

venni, hogy az adott távvezeték villámjárta területeken lehetőleg ne 

haladjon át, ill. ha mód van rá, az alállomás ne épüljön ilyen területre, ezt 

pl. Japánban alkalmazzák is), 

• üzemzavarok kiértékelése. 

A villámcsapások okozta zárlatok havi eloszlását összevetve a zárlati adatok alapján 

készített hazai statisztikával megállapítható, hogy a nyári hónapokban az átviteli 

hálózat védelmi működések túlnyomó részét villám okozta. A hároméves átlagot véve 

az átviteli hálózat zárlatainak közel ötödét, míg a 400 kV-os távvezetékeken fellépő 

zárlatok harmadát villám okozta [Németh 2003], [Németh 2004], [Németh 2005a]. 

Az üzemvitel, ill. a kiesési órák számának szempontjából a sikertelen EVA-k a 

fontosak. Az átviteli hálózaton alkalmazott (n-1) elvet (az n elemű hálózat bármely 

elemének hibája, kiesése nem veszélyeztetheti az átviteli hálózat biztonságos üzemét, 

és nem okozhatja a megmaradó elemek meg nem engedhető túlterhelődését). 

Figyelembe kell venni, hogy a kiesett elem terhelése más elemeken jelenik meg, ami 

járulékos hálózati veszteség-növekedést okoz. Figyelembe kell venni továbbá, hogy 
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(n-1) elemű hálózat a gyakorlatban nem létezik, hiszen folyamatos karbantartások, 

javítások, más üzemzavari kiesések miatt csak [(n-k)-1] elem áll rendelkezésre. 

A távvezetékeken villámcsapás következtében háromféle módon alakulhat ki 

túlfeszültség és ezáltal okozhat zárlatot: 

• a fázisvezetők valamelyikét közvetlen villámcsapás éri, 

• a villám a távvezeték valamely földelt részébe (oszlopba, 

védővezetőbe) csap és a villám sújtotta pontnak a nagy villámáram által 

kiváltott felszültség-emelkedése következtében visszacsapás következik 

be a fázisvezetőkhöz, 

• a villám a távvezeték közelébe csap, és a villámcsatornában folyó áram 

indukáló hatása következtében keletkezik túlfeszültség (ez leginkább 

középfeszültségű hálózaton fordul elő 

Ez utóbbi annál kisebb valószínűséggel következik be, minél kisebb a villámáram 

meredeksége és csúcsértéke, az oszlopok földelési ellenállása, valamint az oszlopköz, 

ill. minél nagyobb a távvezetéki szigetelők lökőátívelő-feszültsége. A visszacsapások 

gyakoriságának csökkentése a gyakorlatban leginkább az oszlopföldelések jó 

minőségben történő kivitelezésével valósítható meg. Hasonló hatás érhető el az 

oszlopföldeléseket föld alatt összekötő sodrony létesítésével is (ezt azonban anyagi 

megfontolás miatt hazánkban nem használják).  

A villámcsapás ellen alkalmazott védővezető árnyékoló hatása következtében képes 

megakadályozni a közvetlen villámcsapást, ill. az oszlopok földelésének párhuzamos 

kapcsolása által a visszacsapást. A védővezetőt (védővezetőket) úgy helyezik el az 

oszlopokon, hogy a fázisvezetők a védővezetők védett terébe kerüljenek [Horváth 

1991], [Geszti 1983], [Becera 2008], [Kiss, Németh et al. 2014]. 

A távvezetéki oszlop méreteinek csökkentését természetszerűleg a szigetelők 

beépítési hosszának, a fázis-föld, illetve fázis-fázis távolságoknak a redukciója, 

valamint esetleg a védővezetők és a fázisvezetők távolságának relatív csökkentése 

teszi lehetővé. Ezek a változások a távvezetéki zárlatok számának további növekedése 

irányában hatnak. Ugyanakkor a villamosenergia-rendszer deregulációs folyamata 

eredményeképpen a villamos energia minőségének (pl. zárlatok okozta) romlása a 

szállítónak jelentős anyagi veszteséget okoz. Ezért intézkedéseket kell kidolgozni a 

zárlatok száma várható növekedésének kompenzálására. Ilyen ellenszer pl. nagy 
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szennyezésállóságú szigetelőkonstrukciók (vízszintes, ferde, nem keramikus, főleg 

egysapkás üvegszigetelőkből álló szigetelőláncok, esetleg szilikongumi ernyőzetű, 

kompozit szigetelők) alkalmazása [Handl et al. 2005], [Jermendy et al. 1999]. 

Megállapítható tehát, hogy a távvezetékeken alkalmazott villámvédelem nem nyújt 

minden esetben védelmet a távvezetéken dolgozók számára. 

5.3. Preventív villámvédelem alkalmazása a távvezetékeken 

végzett tevékenységek biztonságának növelése érdekében 

A távvezetékeken munkavégzés során a tevékenységet végző szakszemélyzet ki van 

téve a villámcsapás másodlagos hatásainak (főként a vezetett túlfeszültségeknek), 

amennyiben a munkavégzés tárgyát képező távvezetéket (annak egyik oszlopát, 

védővezetőjét vagy valamely fázisvezetőjét) villámcsapás éri. Ezt elkerülendő, a 

jelenlegi hazai és nemzetközi szabályozása szerint a munkavégzést nem szabad 

elkezdeni, ill. fel kell függeszteni, ha a munkát végző, ill. irányító személy(ek) 

villámot érzékelnek. 

Ez a gyakorlat azonban (figyelembe véve, hogy egy távvezeték-szakasz több száz 

kilométeres is lehet) több problémát is felvet. Egyrészt, olyan esetben, amikor egy 

hosszabb vezetékszakasz két vége között domborzati akadály van (pl. domb, hegytető 

stb.) előfordulhat, hogy a vezeték egyik végét anélkül éri villámcsapás, hogy a másik 

vég közelében dolgozók előzetesen észlelnék a zivatart.  Ilyen eset fordult elő 

hazánkban 2007. június 4-én a Paks – Sándorfalva 400 kV-os távvezetéken is, amikor 

a fázisvezetőt érő közvetlen villámcsapás hatására két szerelő megsérült (7. sz. 

Melléklet). Másrészt a dolgozóhoz közel is érheti a vezetéket vagy az oszlopot 

villámcsapás („derült égből villámcsapás”), amely szintén balesethez vezethet. 

Továbbá az is elképzelhető, hogy a munkavégzés olyan zivatar észlelése miatt 

szünetel, amely valójában nem veszélyezteti az adott távvezetékszakaszt. A fenti 

anomáliák megszüntetése érdekében megbízhatóbb módszert kell keresni, mint a 

zivatar audiovizuális észlelése. Célom, hogy az új, innovatív megoldás bevezetését 

mutassam be, amely a budapesti villámvédelmi iskola által kifejlesztett preventív 

villámvédelmi koncepción alapszik.  
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Látva a rotorvoltmérők elterjedtségét és eredményes alkalmazását, felvetődik a 

kérdés, hogy nem lehetne-e ezeket az eszközöket a munkavégzést támogató preventív 

villámvédelemben alkalmazni. Vannak azonban olyan esetek, amikor a helyzet kissé 

komplikáltabb (pl. távvezeték), hiszen magas fémtárgy közelében kellene 

elhelyeznünk ezeket az érzékelőket. Az elhelyezésre vonatkozó ökölszabály 

értelmében azonban a vezetéktől viszonylag távol kell vinni az installációs pontot. 

Példaképpen egy 25 méter magas, 120 kV-os oszlop esetén az oszlop szélétől 

legalább 75 m-re kellene lennie a telepítés helyének. Ez a telepítési hely azonban túl 

van a távvezeték biztonsági övezetén. 400 kV-os távvezeték esetében szélső 

fázisvezetőktől mért 18 méteres szélességű sáv az, ahol a vezeték alatti területet 

„karbantartják” (visszavágják a fákat), tehát a zavarmentes térerősségméréshez 

szükséges távolság mind telekjogilag, mind a terepviszonyokat illetően problémás. A 

rotorvoltmérőt tehát közelebb kell vinni a távvezetékhez, vagy az oszlopon kell 

elhelyezni, lehetőleg úgy, hogy a felfogó vezető védőhatása a mérőműszerre is 

érvényesüljön. 

Ebben az esetben azonban nem csak a távvezeték, mint nagykiterjedésű fémtárgy 

erőteret torzító hatásával kell számolnunk, hanem azzal a villamos erőtérrel is, 

amelyet a távvezeték létrehoz. Az EB2009 fantázianevű program segítségével, 

amelyet Dr. Horváth Tibor professzor emeritus készített, számításokat végeztem a 

távvezeték környezetében kialakuló villamos térerősség meghatározására (8. sz. 

Melléklet). 

A fentiek alapján azt javasolom, hogy a preventív villámvédelem gazdaságos 

megvalósításához valamelyik globális villámfigyelő rendszer on-line elérhetősége 

kerüljön alkalmazásra. A két rendszer együttes alkalmazása mellett csak akkor 

érdemes dönteni, ha az ezzel járó többletköltségeket hajlandók vagyunk megfizetni 

pl. azért, mert a preventív védelem kialakítása mellett más célra (statisztikai 

elemzések) is alkalmazzuk az adatokat. Lokális villámdetektorok alkalmazása nem 

szükséges. 
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5.4. A munkavégzés megszakításának és újrakezdésének 

feltételrendszere 

Összességében megállapítható tehát, hogy a hazai és a külföldi előírásoknak és 

szabványoknak megfelelően nagyfeszültségű távvezetéken munkálatokat végezni csak 

arra alkalmas időjárási, megfelelő látási és környezeti viszonyok esetén szabad. Ezek 

az előírások és szabványok azonban nagyfeszültségű távvezetékhez közeledő zivatar 

esetén nem megfelelők. Nem elégséges a munka felfüggesztése és a munkaterület 

elhagyása akkor, ha a dolgozók valamelyike zivatar vagy villámtevékenységet észlel. 

A környezeti tényezők közül rendkívül fontos a zivatarok előrejelzése. A 

villámcsapás által okozott veszély elkerülése érdekében a munkavégzést a zivatar 

kialakulása előtt fel kell függeszteni. Ennek leghatásosabb módja a preventív 

villámvédelmi rendszer alkalmazása (5.1. ábra). 

 

5.1. ábra. A preventív villámvédelmi rendszer felépítése. 

A szabványok és előírások alapján meghatározott alap-kockázat (Rnpr) a preventív 

védelmi modul működése nélkül kerül meghatározásra. Amennyiben az időjárási 

előrejelző rendszer felől jelzés érkezik, a kockázat értéke csökken (Rpr). Majd a 

veszély elmúltával visszaállnak az eredeti kockázat-értékek. 

A preventív villámvédelem alkalmazása megfelelő biztonságot nyújt a távvezetéki 

dolgozók számára. Ezekre az esetekre újra definiáltam a munkavégzés 

megszakításának és esetleges újrakezdésének feltételeit, amelyek révén elérhető a 

munkavégzéshez szükséges biztonság: 

• amennyiben az egyes munkatípusokhoz egyértelműen rendelhető levonulási 

idő, abban az esetben ennek használata szükséges a PLP (preventive lightning 

protection) részére, 
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• amennyiben az egyes munkatípusokhoz nem rendelhető levonulási idő, abban 

az esetben az előre meghatározott érintetteknek 30, 20, 10 perccel a zivatarnak 

a WZ (warning zone)-be érkezése előtt ad jelzést a rendszer. Majd a helyszíni 

munkavezető dönti el, hogy az adott munkafolyamat felfüggesztéséhez és a 

munkaterület elhagyásához mennyi időre van szüksége. 

A fentiek és a 4. fejezetben részletesen bemutatott működés alapján a munkát addig 

szabad folytatni, míg a PLP rendszer nem ad jelzést a munka felfüggesztésére. A 

munkát akkor szabad újrakezdeni, amennyiben a CZ (cancellation zone)-t a zivatar 

elhagyta és a fuzzy alapú szakértői rendszer újabb jelzést küld a munkát végzők 

számára. A rendszer modellje az 5.2. ábrán látható. 

 

5.2. ábra. Preventív villámvédelmi rendszer modellje 

5.5. A preventív villámvédelmi rendszer megvalósulása 

A preventív villámvédelmi rendszer létrehozását itthon és külföldön megtörtént 

sajnálatos balesetek kényszerítették ki. A kiterjesztett preventív villámvédelmi 

rendszer (PLP) megvalósulás, bevezetés alatt van a hazai villamosenergia-átviteli 

hálózaton (MAVIR ZRt.- MVM OVIT ZRt.). A szakértői rendszer demo verziója 

alapján több külföldi partner is érdeklődik a rendszer iránt (pl.: TERNA, E.ON). 
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A preventív villámvédelmi rendszer on-line kapcsolatban van a hazai villámfigyelő 

rendszerrel, így egész Magyarország területén követni tudja a zivatartevékenységet. 

Ugyancsak folyamatos információt kap a távvezetéki munkavégzések ütemezéséről. 

A rendszer hozzáfér az adatbázishoz, amely a távvezetékoszlopok GPS koordinátáit 

tartalmazza. 

A preventív villámvédelmi szakértői rendszer alapvető célja, hogy támogassa az 

átviteli hálózaton végzett karbantartási és egyéb munkák biztonságos végrehajtását. A 

rendszer egy kliens-szerver architektúrájú webes megoldás, amely saját adatbázissal 

rendelkezik. Működése során több partnerrendszerrel kommunikál és gyűjti össze a 

számára lényeges információkat. Ezeket feldolgozza, átalakítja a megfelelő formára, 

és tárolja a saját adatbázisában. 

Két érintett partnerrendszer, amelyből a preventív villámvédelmi rendszernek 

adatokat szükséges kapnia: 

• MAVIR HLIB1, 

• MAVIR SPECTRUM. 

A preventív rendszer bemenete ezekben az esetekben az átviteli hálózat 

távvezetékeinek ki- és bekapcsolása, illetve feszültségmentesítése. Az adatokat 

szabványos kommunikációs csatornákon keresztül kapja meg a rendszer. Az adott 

munka átkerül a PLP-be, ahol a meglévő HLIB adatok alapján generáljuk, ütemezzük 

a munkát (a távvezeték és a munkavégzés leírása, a munka megkezdésének és 

befejezésének ideje, a munkavégzés típusa, ha lehetséges, napon belüli órás bontás, a 

felelős személy neve, telefonszáma stb.). A munkavégzés napján a SPECTRUM 

rendszerből megérkezik az adott távvezeték két végpontján található földelő 

szakaszoló állásjelzés-változása. Amennyiben a távvezetéket mindkét végén földelő-

szakaszolóval földelték, a munka elkezdettnek tekintendő és a PLP jelzőrendszert 

aktiváljuk. 

A villámvédelmi rendszer kezdőoldalán a Google maps beágyazott térképe fogadja a 

felhasználót, a térkép felett az éppen aktuális, Magyarország felett található zivatarok 

jelennek meg. Amennyiben a preventív villámvédelmi rendszer számításai szerint a 

                                                
1 HáLózati Igény Bejelentő rendszer, amely az átviteli és részben az elosztóhálózaton végzendő 

munkák tervezésére szolgál, nyilvántartja a tervezett karbantartásokat és egyéb munkavégzéseket. 
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villámlás olyan területhez közeledik, amelynek közelében távvezetéki munkavégzés 

folyik, akkor a rendszer automatikus telefonhívás formájában értesítést küld a 

távvezetéki munkavégzés felelősének (és a MAVIR által előre meghatározott 

érintetteknek) a kritikus időpontot megelőzően 30 perccel, 20 perccel és 10 perccel, 

felszólítva őt és a munkacsoportot a munkaterület elhagyására, a munkavégzés 

felfüggesztésére. A hangalapú riasztás megbízhatóbb és hatékonyabb eljárás, mint az 

SMS, az e-mail és egyéb elektronikus értesítési rendszerekkel megvalósított riasztás. 

2014. év végén az E.ON-al való együttműködés keretében kezdődött meg a 

fentiekhez hasonló rendszer fejlesztése, mely egyrészt az üzemzavarok 

gyökérokainak felderítésésére másrészt a preventív villámvédelem használatára 

koncetrál. 

Az E.ON hálózatának túlfeszültség-koordináció szempontjából történő vizsgálata 

során számos olyan eset fordult elő, ahol egy adott üzemzavar okaként – hibásan – 

villámcsapást jelöltek meg. Transzformátor-meghibásodások tekintetében például az 

üzemzavarok – a villámtérképek és ÜIR (Üzemirányítási Rendszer) adatok 

összevetése alapján – nagy valószínűséggel csak részben vezethetők vissza 

villámcsapásra: az utólagos elemzés eredményeképpen az összes, elsődlegesen 

villámnak tulajdonított transzformátor-meghibásodásnak csak 19,55%-át, a belső 

zárlatos eseteknek pedig csak 25%-át okozhatta villámcsapás. A gyökérokok pontos 

felderítése szempontjából elengedhetetlen, hogy a tévesen diagnosztizált esetek a 

rendszerből egyértelműen kiszűrhetők legyenek. Ennek egyik leghatékonyabb 

módszere az ÜIR rendszer adatbázisán, INIS és SCADA adatokon alapulva egy 

villámfigyelő rendszer adatait felhasználva egy szakértői rendszer kialakítása. A 

túlfeszültség-koordinációhoz kapcsolódóan végzett vizsgálataink alapján kidolgozunk 

egy olyan rendszert, mely a zárlat bekövetkeztekor egyértelműen meg tudja határozni, 

hogy a kikapcsolást okozhatta-e zivatar vagy villámtevékenység. A fenti rendszer 

fejlesztésével lerövidíthető a zárlat behatárolásának ideje, csökkentve ezzel a 

fogyasztói zavartatást, kiesést. A megvalósítandó szakértői rendszer képes a 

manapság egyre nagyobb számban előforduló rendkívüli időjárási események nyomon 

követésére és előrejelzésére (pl. fogyasztók értesítése, munkavédelmi döntések 

meghozatala, kellő időben adott jelzés a munka felfüggesztésére, munkaterület 

elhagyására stb.). 
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A rendszer másik fő funkciója a tervezett munkákra (feszültségmentes, FAM) 

vonatkozó előjelző funkciók, azaz zivatar közeledtével vészjelzés küldhető mind a 

munkacsoport, mind pedig az üzemirányító és az üzemviteli vezető részére a munka 

azonnali, sürgős, vagy esetleges beszüntetésére vonatkozóan. A hagyományos 

villámvédelmi megoldások esetén a tervezés alapját a még elfogadható mértékű 

kockázat szabja meg. A védelmi eszközök állandó védelmet valósítanak meg, mely 

egyben korlátozza is a használatukat – esetenként nagymértékben megnövelheti a 

védelem költségét. A primer és szekunder védelmi rendszerek kiépítése esetenként 

rendkívül nagy, olykor elviselhetetlen költségeket jelent. Ilyen esetekre, a biztonság 

növelésére és a ráfordítások csökkentésére kiválóan alkalmazható módszer a 

preventív villámvédelem. 

A fejezet alapján bízonyítottam a 3. tézisemet: 

A hazai és a külföldi előírásoknak és szabványoknak megfelelően 

nagyfeszültségű távvezetéken munkálatokat végezni csak arra alkalmas 

időjárási, megfelelő látási és környezeti viszonyok esetén szabad. Felismertem és 

bizonyítottam, hogy a munkálatok modelljei a nagyfeszültségű távvezetékre 

jellemző, lineárisan kiterjedt védendő objektumokhoz közeledő zivatar esetén 

nem megfelelő. Ezekre az esetekre újra definiáltam a munkavégzés 

megszakításának és esetleges újrakezdésének feltételeit, amelyek révén elérhető a 

munkavégzéshez szükséges biztonság. [Handl et al. 2005], [Németh et al. 2005a], 

[Németh et al. 2007b], [Németh et al. 2007c], [Németh et al. 2007d] [Németh et al. 

2008a], [Németh B. 2014b], [Kiss, Németh et al. 2014] 

6. Feszültség alatti és feszültségmentes távvezetéki munkálatok 

A feszültség alatti munkavégzés alkalmazása során fegyelmezett, különösen képzett 

dolgozókra és a dolgozók biztonsága érdekében jelentős beruházásokra van szükség. 

A nemzetközi áttekintés, kritikai elemzés egyértelműen mutatja [ICOLIM, ESMO, 

CITTES, CIGRÉ, IEEE konferencia sorozatok], hogy a FAM technológiák világszerte 

terjedőben vannak, melynek legfőbb oka a jelentős gazdasági előnyök alkalmazásuk 

esetén (6.1. fejezet). A nemzetközi trendeket figyelve látható továbbá a FAM 

terjedésének felgyorsulása tengerentúlon és Európa fejlett országaiban egyaránt. 
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A nemzetközi szakirodalmakban és elemzésekben alig szerepel baleset a feszültség 

alatti munkavégzés során [Andersson et al. 2007]. 1997 és 2002 között a kanadai 

Manitoba Hydro-nál történt két baleset az egyedüli amit NaF FAM során 

megtalálhatunk. Az 500 kV-on un. távolból végzett szigetelő csere közben történt 

átütés oka visszavezethető a szigetelő rúd hibájára és az időjárási körülményekre [Mc 

Dermid et al. 2003]. A 2002-es baleset során a szerelő az elektrosztatikus védőruha 

alatt tűzálló ruhát is viselt, mely megvédte a súlyos égési sérüléstől. 2014 őszétől a 

BME Nagyfeszültségű Laboratóriuma együttműködve számos nemzetközi partnerrel 

(Manitoba Hydro, TERNA, Energoform) új típusú tűz- és íválló elektrosztatikus ruha 

kifejlesztését végzi. A kis számú balesetek mellett a FAM munkavégzés rohamosan 

fejlődik pl. Kelet-Németországban 1970 és 2000 között NaF 8000 db szigetelő cserét 

végeztek el 102 távvezetéken balesetmentesen, középfeszültségű (KöF) hálózaton 

11826 beavatkozás történt szintén balesetmentesen [Kohler 2001]. Franciaországban, 

ahol Európában a legtöbbet végeznek feszültség alatti munkát, megállapítható hogy a 

FAM terjedésével a balesetek száma is rohamosan csökken (6.1 ábra), mely egybevág 

az alábbi filozófiával „Jobb tudni, hogy feszültség alatt dolgozol, mintsem azt hinni, 

hogy feszültségmentesen”. 

 

6.1. ábra Franciaországban a balesetek és a FAM beavatkozás változása [SERECT 

2002] 

2014 év végén az LWA (Live Working Association) tagországok delegáltjai között 

körbeküldött kérdőív alapján a 6.1. táblázatban szereplő összefoglalást készítettük 

(LWA munkabizottság tagjaként vettem részt a munkában) a feszültség alatti 

munkavégzés során történt balesetekről. Látható, hogy elenyésző a balesetek száma. 

Németországban volt baleset az elmúlt 10 évben, de nincs pontos feljegyzés ezekről 

(1 KiF és 1 KöF eset), Csehországban egy KöF balesetről tudunk 2006-ban, amely 

egy oszloptranszformátor leágazás kialakítása során törént. 
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6.1. táblázat. 2013 év végéig az LWA tagországok baleseti statisztikája. 

Ország Feszültség- 
szint 

Baleset a 
múltban 

Baleset az 
elmúlt 10 

évben 

Feljegyzés 
balesetről 

Horvátország	  
NaF	  

nem	  KöF	  
KiF	  

Csehország	  
NaF	   nem	  
KöF	   nem	   igen	   igen	  
KiF	   nem	  

Franciaország	  
NaF	   igen	   igen	   igen	  
KöF	   igen	   igen	   igen	  
KiF	   igen	   igen	   igen	  

Németország	  
NaF	   nem	  
KöF	   igen	  
KiF	   igen	  

Magyarország	  
NaF	  

nem	  KöF	  
KiF	  

Írország	  
NaF	  

nem	  KöF	  
KiF	  

Olaszország	  
NaF	   nem	  
KöF	   nem	  
KiF	   igen	  

Lengyelország	  
NaF	  

nem	  KöF	  
KiF	  

Portugália	  
NaF	   igen	  

n/a	  KöF	   igen	  
KiF	   igen	  

Románia	  
NaF	  

nem	  KöF	  
KiF	  

Spanyolország 
NaF	   nem 
KöF	   Igen 
KiF	   n/a 

Szlovénia	  
NaF	  

nem	  KöF	  
KiF	  
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6.1. A feszültség alatti munkavégzés előnyei 

Gazdasági előnyei: 

Az átviteli hálózati NaF FAM előnyei gazdasági szempontból a következőképpen 

csoportosíthatók: 

Biztosan bekövetkező átviteli hálózati eseményekkel kapcsolatos, közvetlenül 

számítható költségmegtakarítások: 

• Hálózativeszteség-csökkentés annak következtében, hogy a tervszerű és terven 

kívüli távvezetéki műveletek NaF FAM beavatkozással való végrehajtása 

esetén nem kell kikapcsolni és feszültségmentesíteni a munkába veendő 

távvezeték(ek)et. 

• NaF FAM segítségével csökkenthető azoknak az eseteknek a száma, amikor 

aukcionált határkeresztező kapacitásokat kell korlátozni egy-egy 

halaszthatatlan, pl. üzemzavar-megelőző feszültségmentesítés következtében, 

és emiatt vissza kell téríteni a villamosenergia-kereskedőknek a 

kapacitáslekötési díjat vagy annak egy részét. 

Meghatározható, illetve jól becsülhető valószínűséggel bekövetkező átviteli hálózati 

eseményekkel kapcsolatos, ez idő szerint közvetlenül nem forintosítható 

költségmegtakarítások: 

• Kontingencia-helyzetek elkerülése azáltal, hogy távvezetéke(ke)t nem kell 

kikapcsolni. 

• Erőművi teljesítmény-kiszállítás akadályozásának elkerülése. Ha erőművi 

teljesítményt közvetlenül kiszállító távvezeték kiesését sikerül NaF FAM-mal 

megelőzni, akkor elmaradhat az esetleg szükségessé váló redispatching (újra-

teherelosztás), ami az erőművek termelési menetrendjének megváltoztatása 

miatt többletköltségekkel járhat. 

• Elosztóhálózati többletveszteség elkerülése azáltal, hogy átviteli hálózati 

távvezetékeket kevesebbszer kell kikapcsolni és feszültségmentesíteni, így a 

hálózat üzemállapotát nem kell eltéríteni attól az optimumtól, amelyet az 

átviteli engedélyes és az elosztói engedélyesek üzemelőkészítői meghatároztak. 

A szabad villamosenergia-piac működése által elvárt megnövelt átviteli hálózati 

rendelkezésre állás támogatása. 
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§ A Magyar Energia és Közműszabályozási Hivatal által várhatóan 

kidolgozandó gazdasági szabályozás következtében a NaF FAM 

alkalmazásától gazdasági haszon várható rövid, közép és hosszú távon. A ma 

hatályos villamosenergia-törvény még nem írja elő, hogy az átviteli 

engedélyesnek meg kellene térítenie a hálózathasználó részére a 

villamosenergia-szolgáltatás megszakadása vagy paramétereinek (pl. a 

feszültség, frekvencia, jelalak, felharmónikus-tartalom, a villamos energiának 

az átviteli engedélyes és az elosztói engedélyesek közötti kereskedelmi 

szerződésben rögzíthető pontokon és mennyiségben, illetve teljesítménnyel 

történő átadása) meghatározott tűrésen túli megváltozása miatt bekövetkező 

károkat. A világban azonban már van példa az ilyen, az átviteli vagy az 

elosztói engedélyest büntető rendszerre, és nem zárható ki, hogy ez 

jogszokássá válik előbb az EU egyes tagországaiban, majd az egész Európai 

Unióban, azaz Magyarországon is. 

Brazíliában pl. a villamosenergia-piac megnyitásakor életbe lépett 

villamosenergia-törvény súlyos büntetéseket irányoz elő a villamos 

berendezések rendelkezésre nem állásának esetére: tervszerű kikapcsolás 

esetén a nem szolgáltatott villamos energia árának 10-szerese, a nem tervezett 

kiesés első 5 órájára a 150-szerese, a többi órára a 10-szerese a büntetés 

[Tenbohlen et al. 2002]. 

A számításoknál azt is figyelembe kell venni, hogy az n elemű hálózatból k elem 

különböző okok (karbantartás, javítás, átalakítás, rekonstrukció stb.) miatt mindig 

hiányzik, így az n-1 hálózati üzemviteli elvet tulajdonképpen n-k-1 elvként kell 

értelmezni. Ennek az értelmezésnek megvan az az előnye, hogy n viszonylag ritkán 

változik (pl. új létesítmény üzembe helyezésekor), míg k különböző számosságai és 

allokációi jól érzékelhetően mutatnak rá egyes hálózati helyzetek kritikusságára, pl. a 

hálózati veszteség szélsőséges megnövekedésére vagy kontingencia-határhelyzetekre. 

A NaF FAM segít alacsonyan tartani k értékét, ezáltal csökkenteni a hálózati 

veszteséget. 

Jogi lehetőségek és kényszerek: 

A FAM tevékenység alapját, kereteit és működésének biztosítékát a kidolgozott, 

áttekinthető és következetesen alkalmazott jogi háttér biztosítja.  
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A jelenleg hatályos FAM előírások, a vonatkozó szabványok és szabályzatok: 

• MSZ EN 50 110-1 Villamos berendezések üzemeltetése. 

• MSZ 1585 Erősáramú üzemi szabályzat. 

• A 60/2005 (VII.18) GKM rendelettel módosított 72/2003.(X.29.) GKM 

rendelettel kiadott FAM Biztonsági Szabályzat NaF FAM szempontjából 

vizsgálva, tartalmazza a szükséges és elégséges dokumentációk tartalmát: 

o Munka Végrehajtási Feltételek (MVF): a FAM tevékenység 

előkészítését, lebonyolítását, műszaki és környezeti feltételeit 

részletesen szabályozó dokumentáció. 

o Eszközök átvételi és periodikus vizsgálati gyűjteménye: ÁPVGy – 

Átvételi és Periodikus Vizsgálatok Gyűjteménye (a FAM eszközök első 

használatbavételét megelőző, illetve a használat során időszakonként 

szükséges vizsgálatok módszereinek leírása). 

o Műszaki Lap (ML): a technológiákhoz használt FAM eszközök főbb 

műszaki adatait, vizsgálatának, ellenőrzésének, tárolásának, 

szállításának, karbantartásának feltételeit tartalmazó dokumentáció. 

o Műveleti Mód (MM): adott FAM eszközök használatát, kezelését 

meghatározó előírás-gyűjtemény. 

o Minősítő Lap (MinL): a FAM eszközök vizsgálatainak eredményét 

tartalmazó dokumentum. 

o Típustechnológia (TT): adott berendezésen feszültség alatt végezhető 

munka részletes, minden mozzanatra kiterjedő leírását tartalmazó 

dokumentum. 

Műszaki feltételek: 

A fenti jogi háttér alapja a műszaki feltételek legmagasabb szinten tartása. Az 

eszközök, eljárások, technológiák feszültség alatt való alkalmazása megköveteli a 

legmagasabb műszaki felkészültséget. 

A kor követelményeinek való megfelelés feltétele a folyamatos megújulás, mely akár 

a külföldi gyártóktól és alkalmazóktól az új technológiák, eszközök és anyagok 

megvásárlását, akár a hazai kutatást fejlesztést innovációt jelenti. Egyik esetben sem 

kerülhető el a legmodernebb oktatás, képzés és továbbképzés – ezt mind gazdasági, 

mind pedig biztonsági indokok alátámasztják. 



Németh Bálint 79  Doktori értekezés, 2014 

Oktatás – szakmakultúra [Göcsei, Németh et al. 2014b] 

Az eredményekre, szakemberekre, szabadalmakra, technológiákra, eszközökre 

támaszkodva kompetencia központú oktatást valósítottunk meg (Dr. Csikós Béla FAM 

Oktató Központ, BME). 

A FAM képzés három szinten folyik: szerelők számára (egyeztetni kell az OKJ-s 

képzésekkel), a FAM munkákat a helyszínen vezető mérnökök számára (szakirányú 

képzés felnőttképzés keretében) és a menedzsment számára. 

6.2. Veszélyforrások feltárása 

A távvezetéken, vagy annak környezetében végzett munka mindig különös körültekintést 

igényel mind az üzemirányító, mind pedig a munkavezető szempontjából. Az ellenőrzést, 

állapotfelmérést, karbantartást, javítást, illetve bizonyos hálózati elemek cseréjét végző 

munkacsoportok minden tagjának rendelkeznie kell az adott munkafolyamat biztonságos 

végrehajtásához szükséges szakmai és munkavédelmi ismeretekkel. Az alábbiakban a 

FAM szempontjából áttekintem és elemzem a veszélyforrásokat. 

A nemzetközi szakirodalomban és szabványokban használt „megközelítési távolság” 

(minimum approach distance – MAD) fogalmán azt a villamos távolságot értjük, amely a 

feszültség alatt álló részek és a földpotenciálon lévő objektumok között mérhető a 

feszültség alatti munkavégzés során. Jelenleg ennek a távolságnak a meghatározása két 

szabvány alapján történhet: az IEEE és az IEC módszerével. Azonos körülmények mellett 

mindkét módszer alkalmazásával hasonló értékek adódnak. 

Fontos megjegyezni, hogy az 516-2003 jelű IEEE szabvány sokkal magasabb 

túlfeszültség-értékeket ad meg, mint a korábbi kiadások. Ennek következtében a szükséges 

megközelítési távolságok értékei is jelentősen eltérnek a korábbi kiadások által 

meghatározottaktól, jóval nagyobbak azoknál. Mivel a korábbi kiadások jelentik az alapját 

a NESC [NESC C2-2002] és OSHA [OSHA Part 1910] szabályzatoknak is, így az ezekben 

meghatározott távolság-értékek is kisebbek a 2003 utáni IEEE szabványban foglaltaknál. 

A megfelelő oktatásban részesült FAM szerelők számára előírt megközelítési távolság 

(MAD) két fő komponensből tevődik össze: 
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• az FAM helyének villamos jellemzői alapján meghatározott komponensből 

(minimum air insulation distance – MAID), amelyben figyelembe van véve a 

munkavégzés helyén várható túlfeszültség-érték, 

• és az ergonómiai összetevőből, amely a szerelő véletlen mozdulatait veszi 

figyelembe. Ez a komponens a [NESC C2-2002] alapján 0,31 méter (kb. 1 láb) a 

72,6 kV-nál nagyobb névleges feszültségű rendszerek esetén. 

Fontos megjegyezni, hogy a munkavégzés során az egyes FAM eszközök szigetelési 

szintje nem adható össze: minden egyes eszköz szigetelését külön-külön is a teljes 

névleges feszültségre kell méretezni. 

Amennyiben a munkavégzés helyére vonatkozóan nem áll rendelkezésre pontos adat a 

fellépő túlfeszültségek értékével kapcsolatban, akkor az adott rendszerre meghatározott 

maximális értékkel kell számolni. A viszonylagos egységben kifejezett túlfeszültség-

értékeket a 2003 előtti és utáni IEEE szabvány alapján a 6.2. táblázat foglalja össze. 

6.2. táblázat. Túlfeszültségek viszonylagos értéke. 

Névleges feszültség 
[kV] 

Túlfeszültség értéke [pu] 
2003 előtti szabvány 

alapján 
2003 utáni szabvány 

alapján 
72,5 kV és az alatt 3,0 3,0 

72,5 kV-362 kV 2,0 3,5 
500 kV-550 kV 2,4 3,0 
700 kV-800 kV 2,0 2,5 

 

Minthogy a táblázat elsősorban az amerikai kontinensen szokásos névleges feszültségeken 

(132, 245, 345 kV) alapul, célszerű az Európában leggyakoribb 380 és 400 (420) kV-os 

névleges feszültségű hálózatok esetén a táblázat 500-550 kV-os névleges feszültséghez 

tartozó – kellő biztonságot nyújtó – értékeit figyelembe venni. 

Megállapítható, hogy a szabvány alapjául szolgáló túlfeszültség értékek a 2003-ban történt 

módosítás során nagyban növekedtek mind KöF, mind pedig NaF rendszerek esetén. 

6.2.1.  Túlfeszültségek	  

A villamosenergia-rendszerben fellépő túlfeszültségeket az alábbi csoportokba sorolhatjuk: 
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• kapcsolási túlfeszültség (switching impulse – SI, régebben switching surge - SS), 

• átmeneti túlfeszültség (temporary overvoltage – TOV), 

• villám hatására létrejövő túlfeszültség. 

A kapcsolási túlfeszültség egyszerűen kezelhető a visszakapcsoló automatikák FAM esetén 

végrehajtott tiltásával, azonban a kikapcsoláskor létrejövő tranziens jelenségekkel ebben az 

esetben is számolni kell. Különösen kétrendszerű távvezetékek esetében azonban jelentős 

átmeneti túlfeszültségek indukálódhatnak kapcsolási túlfeszültség hatására [Bán 1986], 

[Handl et al. 2005a]. Ennek megakadályozására kétrendszerű távvezeték esetében – a 

munkavégzés helyétől függetlenül – mindkét rendszerben tiltani kell a visszakapcsoló 

automatikákat. Potenciálon való FAM munkavégzés esetén (nagyfeszültségű hálózatokon) 

minden esetben szükséges a visszakapcsolás tiltása (KÜÁ). Az átmeneti túlfeszültség a 

rendszerek közti csatolást biztosító elemek vagy indukció hatására jöhet létre. Ilyenek 

lehetnek az alábbi túlfeszültség-típusok: 

• hiba hatására létrejövő túlfeszültségek, melyek rendszerint nem veszélyeztetik a 

feszültség alatti munkavégzést, ha a FAM minden más követelménye 

maradéktalanul teljesül, 

• feszültség indukálódás más távvezetékek hatására, mely főleg akkor különösen 

veszélyes, ha többrendszerű távvezeték esetén a munkavégzés helye kisebb 

feszültségű, mint az azonos nyomvonalon futó másik rendszer. Ebben az esetben a 

nagyobb feszültségű hálózatból indukálódó túlfeszültség értéke akár meg is 

haladhatja a kisebb feszültségű hálózatban létrejövő SI, vagy TOV típusú 

túlfeszültségeket. 

A villámlás hatására létrejövő túlfeszültségek légköri eredetűek. A feszültség alatti 

munkavégzést azonnal fel kell függeszteni, ha bármilyen jel villámlásra vagy zivatarra 

utal. A villámáram jelalakja nagy amplitúdójú, rendkívül meredek hullám. A 

vándorhullámot a távvezetéken haladva egyre növekvő homlokidő és csökkenő amplitúdó 

jellemzi. Fontos megjegyezni, hogy távvezetéki munkavégzés esetén semmiképpen sem 

tekinthető a védővezető a munkát végző szerelő számára villámhárítóként: a távvezetéket 

érő villámcsapások jellege azonban nagyban különbözik a védővezetővel ellátott és a 

védővezető nélküli rendszerek esetén: 
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• védővezető nélküli szabadvezetéken (jellemzően földelés nélküli fa tartóoszlopú 

KiF, KöF hálózatokon) a villámcsapás következtében létrejövő vándorhullámnak 

akár 10-20 km-t is kell haladnia, hogy az általa létrehozott túlfeszültség a feszültség 

alatti munkavégzés során megengedhető szintre csökkenjen, 

• védővezetővel ellátott távvezetékek esetén (jellemzően NaF hálózatok) a 

védővezető legfontosabb feladata a távvezeték védelme a villámcsapásokkal 

szemben, és a villámcsapás energiájának biztonságos levezetése a földbe. A 

villámáram megoszlik az egyes oszlopok földelései között, azonban az okozott 

túlfeszültség a munkavégzés helyén még ilyen esetben is jelentős lehet. (7. sz. 

Melléklet) 

Bizonyos esetekben a villámcsapás közvetlenül érheti a fázisvezetőt is („shielding 

failure”). Ebben az esetben a távvezeték szigetelői a jelentős túlfeszültség hatására 

átívelhetnek, ezzel előidézve azok jelentős öregedését [Kiss, Németh et al. 2014]. 

FAM esetében a szigetelő rudakkal (ún. távolból) történő munkavégzés akkor 

alkalmazható biztonságosan, ha a munkavégzés helyének körzetében nincs semmilyen 

zivatarra utaló jel és a megfelelő megközelítési távolságok betarthatók. Szigetelő 

kesztyűvel végzett és közvetlen érintéses FAM esetén – bár az EdF francia áramszolgáltató 

fejlesztett ugyan ki speciálisan esőben használható felszerelést – a munkálatok nem 

folytathatók, amennyiben az időjárás nem megfelelő (az 5. fejezetben tárgyalt preventív 

villámvédelmi rendszer alkalmazása nyújt segítséget). 

A tranziensek hatására létrejövő feszültségcsúcsok értéke a munkavégzés helyén EMTP 

programmal szimulálható. A szükséges megközelítési távolság meghatározásakor a 

túlfeszültségek jellegén kívül számos egyéb tényezőt is figyelembe kell venni. A szélesen 

kutatott terület részleteivel jelen disszertációmban nem foglalkozom [Bán 1986], [Iványi 

1990]. 

6.2.2.  	  A	  legkisebb	  szigetelési	  távolság	  meghatározásának	  

módszerei	  

Ahogy azt elemeztem, a legkisebb szigetelési távolság (MAID) számítására két szabvány 

ad útmutatást: a számításokhoz az IEEE [IEEE Std 516-2003] és az IEC [IEC 61472] ide 

vonatkozó utasításai állnak rendelkezésre. Részletesen a 9. sz. Mellékletben elemeztem. 
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6.2.3.  	  Hibahelyi	  túlfeszültségek	  korlátozása	  

A visszakapcsoló automatikák tiltásán, a munkába vett távvezeték határoló alállomásain 

történő bénításokon kívül lehetséges a FAM helyén további védelem is: ez a munkaterület 

mindkét oldalán felszerelendő hordozható védőszikraköz (portable protective air gap – 

PPAG), amely túlfeszültség megjelenésekor átüt, és zárlatot képez a föld felé, 

megakadályozva ezzel, hogy az átütés (átívelés) a munkavégzés helyén következzék be, 

sérülést okozva a munkát végző szerelőnek. Ennek alkalmazása elsősorban a 

szigetelőrudas technológia esetén javasolt. 

A PPAG megakadályozza egy meghatározott értéknél nagyobb túlfeszültség megjelenését. 

Alkalmazása csak a munkavégzés idején szükséges és a hibahelyen előforduló maximális 

túlfeszültség-értékre kell méretezni. A PPAG-t csak arra a fázisra kell felszerelni, amelyen 

munkát végeznek. 

A PPAG két rúdból áll, amelyek egy szigetelő szerszámhoz csatlakoznak. A két rúd közti 

távolság az adott feszültségszinten létrejövő túlfeszültségekre van méretezve. Az egyik rúd 

a távvezeték sodronyára, így fázisfeszültségre, míg a másik a földhöz, földpotenciálra van 

csatlakoztatva. A PPAG felépítését a 6.2. ábra szemlélteti. 

 

6.2. ábra. PPAG felépítése 

PPAG segítségével a hibahelyi MAD – meghatározott elrendezés esetén – annak 

alapján számítható, hogy az átütést létrehozó feszültség maximális értéke egy 

meghatározott szintnél nem lehet nagyobb [Gela 1996], [Niamsorn et al. 2004]. 

345 kV feletti feszültségszinteken a FAM szigetelő szerszámai nehezen kezelhetők azok 

súlya és geometriai méretei miatt. A PPAG használatával ezek a problémák csökkenthetők, 
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lehetővé téve kezelhető méretű eszközök használatát. A PPAG tehát bármely 

feszültségszinten használható, különösen olyan helyeken, ahol nélküle nem áll 

rendelkezésre megfelelő védőtávolság a biztonságos munkavégzéshez. 

A PPAG alkalmazását a hibahely környezetében a 6.3. ábra szemlélteti. 

 

6.3. ábra. PPAG alkalmazása a FAM beavatkozás környezetében 

6.2.4.  Határozatlan	  potenciálú	  objektumok	  

A határozatlan potenciálú objektumok olyan feszültség alatt álló részek környezetében 

elhelyezkedő vezetőképes elemek, melyek nincsenek a határoló, feszültség alatt álló 

részhez csatlakoztatva, de annak elektromágneses tere által feszültség indukálódhat 

bennük. Ilyenek lehetnek a szigetelőláncok közbenső fém szerelvényei, de határozatlan 

potenciálon lehet az érintéses módszert alkalmazó szerelő is, miközben megközelíti a 

munkahelyet [Csikós 1987], [Csikós 1993]. Az elektrosztatikus védőruházat, mely a 

potenciálon való munkavégzés egyik legfőbb eleme, Faraday kalickaként viselkedik, és 

megóvja a technológiai lépéseket maximálisan betartó szerelőt, a potenciálra juttató eszköz 

– pl. a Csikós-féle függesztett lengő szerelőszék – pedig körkörös fém csővázával 

erősáramú védelmet nyújt (6.2.7. fejezet). 

A határozatlan potenciálú objektumok jelenléte csökkenti az eredetileg meghatározott 

MAD, MAID értékeket, azok alakja és elhelyezkedése pedig befolyásolja az adott 

elrendezés átütésre jellemző karakterisztikáját. Ezeket a befolyásoló tényezőket számos 

kutatás vizsgálta számszerűen is [Csikós 1967-1984], [Gela 1996], [Niamsorn et al. 2004], 
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[CIGRÉ WG 33.07], [Thione et al. 2000], [EPRI TR-108968], [EPRI TR-102318], [Baldo 
1999].      

Az IEEE szabvány szerinti számítási módszer nem veszi figyelembe a határozatlan 

potenciálon lévő objektumok hatását a MAD és MAID értékekre. Ilyen esetben megoldást 

jelenthet a MAD értékének 10-15%-kal történő növelése. Vezetőképes részek jelenlétekor 

például a vezetőképes rész hosszának 1,15-szörösét az eredeti MAD értékéhez adva adódik 

az alkalmazandó új MAD értéke. 

Az IEC szabvány – a kf korrekciós tényező által – figyelembe veszi a határozatlan 

potenciálú objektumok jelenlétét FAM környezetében. 

6.2.5.  Szerszámok	  hatása	  a	  szigetelési	  távolságra	  

Kísérletekkel bizonyították, hogy a FAM során alkalmazott eszközök, szerszámok is 

befolyásolják a hibahely átütési feszültségét [Gela 1996], [Niamsorn et al. 2004], [CIGRÉ 
WG 33.07], [Thione et al. 2000], [EPRI TR-108968], [EPRI TR-102318], [Baldo 1999], 
[EPRI TR-108329], [Csikós 1967-1984].         

Az IEEE módszerében ez a hatás a „C2” tényezőben van figyelembe véve, melynek 

ajánlott értéke 1,1, a NESC-2002 szabályzat azonban ilyen jellegű módosítást nem 

alkalmaz. Az IEC módszere jelenleg nem veszi figyelembe a szigetelő szerszámok hatását 

az átütési szilárdságra. 

Néhány kivételes esetben megengedhető a számított MAD értékének csökkentése is, 

azonban ezt mindig alapos vizsgálatnak kell megelőznie [EPRI TP-113980], [Gela et al. 
2000b]. 

6.2.6.  Egyéb	  veszélyforrások	  

Mind a feszültség alatti mind a feszültségmentes technológia során jelentkeznek 

speciálisan az adott munkamódszerre jellemző veszélyforrások, azonban általánosan is 

fellépnek az alkalmazott technológiától független, munkavégzést veszélyeztető tényezők 

is. Ezek közül a környezeti hatások a legjelentősebbek. 

NaF FAM csak alkalmas időjárás esetén, megfelelő évszakban és napszakban 

végezhető. Nem szabad munkát elkezdeni és végrehajtani a berendezés és a technikai 
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eszközök szigetelési szilárdságát csökkentő, mechanikai igénybevételét növelő 

körülmények között: 

• Esőben, hóesésben, zúzmara- és ködszitálásban, nagy ködben, a hőmérséklet 

nagy és gyors csökkenésekor, 

• Zúzmarás és eljegesedett vezeték,  szigetelőlánc és oszlop esetén, illetve nagy 

hidegben, 

• Nagy vagy erősödő szélben, villámlás és mennydörgés esetén vagy sötétben. 

Az alkalmazott technológiának folyamatosan biztosítania kell a berendezés megfelelő 

villamos és mechanikai szilárdságát és váratlan eső esetén lehetővé kell tennie a FAM 

munkavégzés 5 percen belüli abbahagyását, az állapot rögzítését és a munkaterület 

mielőbbi elhagyását. Ez ellen a leghatásosabb védekezési mód a preventív 

villámvédelmi rendszer alkalmazása, a meteorológiai adatok folyamatos figyelemmel 

kísérése. 

A környezeti hatások mellett meg kell említeni a munkát végző szerelők fizikai és 

pszichikai állapotát. Előfordulhat, hogy egy adott szerelő, adott feladatot, teljesen azonos 

körülmények között eltérő eredményességgel old meg fáradtság, kimerültség, 

dekoncentráció vagy fizikai sérülés, betegség hatására. A fizikai állapotot rendszeres 

orvosi alkalmassági vizsgálatokkal hatásosan lehet ellenőrizni, a munkavégzés 

körülményeitől is jelentősen függő pszichikai állapot azonban jelentősen befolyásolhatja az 

elvégzett feladat sikerességét. 

Általános veszélyforrások közé sorolható a technológiában előírt biztonsági feltételek 

hiányos betartása: minden esetben szigorúan ellenőrizni kell a biztonsági felszerelések, 

hevederek, sisakok, kesztyűk, bakancsok és munkavédelmi ruházat állapotát és azok 

alkalmazásának maradéktalan betartását. 

6.2.7.  Elektrosztatikus	  védőruha	  	  

A NaF FAM munkavégzés során használandó elektrosztatikus védőruházatot az MSZ EN 

60895:2004 (Feszültség alatti munkavégzés. Vezetőképes öltözet legfeljebb 800 kV 

névleges váltakozó feszültségig és ± 600 kV egyenfeszültségig) szabvány alapján 

szükséges vizsgálni. A szabványban szereplő mérési elrendezéseknek megfelelően 

vizsgáltam meg részletesen két ruhatípust: Csikós ruha [Csikós 1987], [Csikós 1992], 

[Csikós 1993] és „olasz” ruha [Claudio et al 2011]. Továbbá vizsgálatokat végeztem 
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jelenleg a világon kapható összes ruhatípuson: amerikai, argentin, francia, orosz gyártók 

ruháin. Elemeztem és feldolgoztam az elektrosztatikus védőruházattal kapcsolatos főbb 

publikációkat,[Conti et al 1998], [Nowacki, T et al 2003], [Hotte et al. 1997], [Hamza et al. 

2003], [IEEE Std 1067-2004] [Valagussa et al. 2011]. 

Laboratóriumi méréseim során a ruha legfontosabbnak ítélt paramétereit: a védőhatást, a 

ruha anyagának ellenállását, a kesztyűk és a lábbelik anyagának ellenállását, áramvezetési 

képességét vizsgáltam (6.4. ábra). 

 

 

 

 

 

 

6.4. ábra. Elektrosztatikus védőruha mérése 

A dolgozót érő igénybevételeket és a védőruha hatását elemeztük számításokkal is. Két és 

három dimenziós numerikus modell segítségével vizsgáltuk a ruha árnyékoló hatását, 

különösen az archáló hatását, majd ezeket mérésekkel ellenőriztem. Az archálóval ellátott 

elektrosztatikus védőruha a villamos teret a védőruházat belsejében is képes határérték alá 

szorítani, így a munkát végző szerelő a feszültség alatt álló sodrony közvetlen közelében is 

a határértékek betartása mellett végezhet munkát. Az elvégzett mérések és szimulációk 

alapján megállapítottam, hogy az archáló rendkívül jelentős szerepet tölt be az 

elektrosztatikus védőruházatok belsejében fellépő villamos tér határérték alatt tartásában. 

Számos védőruházat esetén csak sálat, nyakvédőt vagy sisakot alkalmaznak a fej 

védelmére, ezek a megoldások azonban nem fejtenek ki kellő mértékű árnyékoló hatást. Az 

archálón lévő lyukak nagyságának hatására, valamint a villamos tér eloszlására vonatkozó 

szimulációk eredményeit a következő publikációkban találhatóak: [Németh et al. 2011], 

[Tamus et al. 2011] [Németh et al. 2012a],  [Németh et al. 2012b], [Németh et al. 2012c], 

[Göcsei, Németh B. et al. 2012], [Göcsei, Németh B. 2013a], [Göcsei, Németh B. et al. 

2013b], [Göcsei, Németh et al. 2014a]. 



Németh Bálint 88  Doktori értekezés, 2014 

Néhány eredmény látható a COMSOL Multiphysics 4.3a segítségével végzett végeselem 

módszeren alapuló [El-Fouly et al. 2005] szimulációk alapján a 6.5. és 6.6. ábrákon. A 

villamos térerősséget szemléltetik az arc előtti síkban egy 400 kV-os vonali feszültségű 

fázisvezető sodrony megközelítése során, a potenciálkampó csatlakoztatása előtt (ruha 

lebegő potenciálon), a sodronytól 50 cm távolságban. A 6.5. ábra a Csikós-féle archálóval 

ellátott, a 6.6. ábra pedig az archáló nélküli esetet mutatja be. 

 

6.5. ábra. Archálóval ellátott fejvédelem 

 

6.6. ábra. Archáló nélküli fejvédelem 

A védőruházatokra vonatkozó szabvány MSZ EN 60895 szabvány és a dr. Csikós Béla 

által kidolgozott mérési eljárás elvében hasonlít egymásra: mindkettő az adott villamos 

térbe helyezett védőruházaton és a szerelőt modellező vezetőképes bábun folyó áramok 

arányának meghatározása. A két módszer között azonban számos eltérés van: a Csikós-féle 

módszer eredményei már kis áramok esetén is jóval nagyobb mértékben eltérnek 

egymástól, mint az IEC-módszer során kapott értékek: előbbi ezért jóval pontosabb képet 

képes adni a különböző védőruházatok összehasonlítása során. A jelenleg hatályos 

szabályozások számos szórt kapacitást elhanyagolnak, melynek hatására a kapott 

eredmények kedvezőtlen irányba változnak. A vezetőképes öltözetek vizsgálatára alkalmas 
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a tengerentúli IEEE 1067 szabvány is, ez azonban jóval kevesebb villamos paramétert 

vizsgál, mint a fenti módszerek. 

6.3. táblázat: mérési eredmények archálós és a néküli esetben 

 
VÉDŐ HATÁS 

(“CSIKÓS-
MÓDSZER”) 

ÁRNYÉKOLÓ 
HATÁS [%] 
(MSZ EN 

60895) 

ARCHÁLÓ 
NÉLKÜLI 

VÉDŐRUHÁZAT 
117,62 99,089 

ARCHÁLÓVAL 
ELLÁTOTT 

VÉDŐRUHÁZAT 
491,373 99,739 

 

A fenti szabvány előírásain túl ellenőriztem a MSZ EN 61000-4-8, a WHO és International 

Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) előírás alapján a 10 kV/m-

nek való megfelelést, bizonyítottam, hogy ez 400 kV-os vagy a feletti hálózaton való 

munkavégzéskor csak az arcvédő-hálóval ellátott ruha esetén teljesíthető (6.7. ábra). 

 

6.7. ábra. Példa az archálóval ellátott elektrosztatikus védőruhára 

Összegezve: 

Elvégezve feszültség alatti munkavégzéshez használt védőruhák minősítéséhez 

használt szabványos mérések kritikai elemzését, rámutattam néhány fontos 

tulajdonságukra, amelyeket a kiértékelés során figyelembe kell venni. Javaslatot 

tettem azok kiegészítésére is, ahol ezt a vizsgálat megkívánja. Ilyenek: 

- a potenciálra kapcsolt vizsgálat mellett az erőtérbe helyezett, de nem 

potenciálra kapcsolt próbabábun végzett mérés az árnyékoló hatás 

megállapítására, 
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- tartozékok kiegészítő vizsgálata, pl. a dolgozók által a FAM ruha alatt 

viselt munkaruházat fajlagos ellenállásának mérése, kesztyű felületi 

ellenállásának mérése stb. 

A védőhatás mérése kimutatta, hogy az archáló megléte jelentős javulást eredményez 

a védőhatásban, ezért nagyfeszültségű FAM munkára csak olyan ruhát javaslok, 

amelyen van archáló és megfelelő kialakítású kapucni (pl. nem fújja le a szél).  

A fenti eredmények és publikációk alapján meghívást kaptam az IEC TC78-ba, az MSZ 

EN 60895:2004 szabvány módosítási javaslataimat az IEC munkabizottsága elfogadta és 

az új szabvány kiadása folyamatban van. 

6.3. Feszültség alatti kontra feszültségmentes távvezetéken 

történő munkavégzés 

A munkavégzés szempontjából érintett távvezeték feszültségmentes állapotában az 

általános veszélyforrásokhoz képest az jelentkezhet többletként, hogy ha a 

feszültségmentesítés feltételeit nem teljesítik maradéktalanul, akkor az érintett távvezeték-

szakasz konduktív, vagy induktív csatolás útján, szándékos, vagy véletlen visszakapcsolást 

követően feszültség alá kerül. Minden esetben egyértelműen ki kell jelölni a munkavégzés 

során feszültségmentesnek nyilvánított távvezeték-szakaszt. 

Feszültség alatti munkavégzés esetén az általános követelményekhez képest többletként 

jelentkeznek a különböző védőtávolságokra vonatkozó követelmények. Mind feszültség 

közeli, mind feszültség alatti munkavégzés esetén a szerelő potenciáljától eltérő potenciálú 

szerkezetek közelsége miatt a munka ebben az esetben különösen nagy figyelmet kíván.  

A FAM esetében alkalmazott több szintű képzésnek és a szigorú technológiai 

előírásoknak köszönhetően a balesetek száma minimalizálható. Meg kell említeni, 

hogy FAM szerelőnek az átlagnál magasabb képességgel, fizikai és szellemi 

adottságokkal rendelkezők jelentkezhetnek, ezzel is minimalizálva az esetleges 

balesetek számát. A képzés első lépése egy egészségügyi és pszichológiai orvosi 

alkalmassági vizsgálat, mellyel biztosítható hogy esetleges döntési helyzetekben a 

FAM munkát végző a megfelelő döntést hozza.  

A légköri vagy kapcsolási túlfeszültségek okozta problémák uralása az 

elektrosztatikus védőruházat és a kellő biztonsággal tervezett technológiai elemek 
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együttes használatával biztosítható. A technológia teljes betartásával a baleset 

kockázata minimalizálható, súlyos tévesztések eshetőségére tekintettel pedig FAM 

munkavégzéskor mindenkor alkalmazni kell az ún. különleges üzemviteli állapot 

(KÜÁ) kialakítását. A KÜÁ alapelvek megfogalmazása előtt tényként kell rögzíteni, 

hogy az alállomásokban felszerelt védelmek különleges üzemviteli állapotban sem 

tudnak érintésvédelmi feladatokat ellátni, azaz a munkavégzés biztonságát, az 

életvédelmet az előírt technológia maradéktalan betartásával kell biztosítani. A FAM 

munkavégrehajtási feltételek kimondják: „A különleges üzemviteli állapot célja, hogy 

a munkahelyen esetlegesen bekövetkező villamos jellegű hibának akár az emberre, 

akár a berendezésre gyakorolt káros hatásait a lehető legkisebb mértékűre 

korlátozza.” 

Feszültség alatti munkavégzés idejére olyan védelmi és automatika rendszert kell 

kialakítani, amely a műszakilag biztosítható legnagyobb gyorsasággal képes 

megszüntetni a FAM által érintett leágazás valamennyi zárlatát. A KÜÁ 

kialakításának legfontosabb alapelvei már a legelső szabályozások alkalmával is 

érvényesültek.  

Ezek az alapelvek (a hazai gyakorlatban is) a következők: 

• A FAM időtartama alatt a FAM-mal érintett leágazás zárlatainak hárítási ideje 

a távvezeték teljes hosszára a lehető legkisebb legyen, amennyiben 

szinkronozott távolságvédelmet alkalmaznak (legelterjedtebb védelmi 

kialakítás) ez a jelátviteli kapcsolat bénítását, és a feltétel nélküli túlfedés 

élesítését jelenti (a vezeték teljes hosszára alapidős kioldást biztosítva). 

• A FAM időtartama alatt – a FAM által érintett leágazásban bekövetkező 

villamos jellegű hiba akár emberre, akár berendezésre gyakorolt káros 

hatásának a lehető legkisebb mértékűre korlátozása érdekében (a vezeték teljes 

hosszára biztosított alapidős kioldáson kívül) – az automatikus 

visszakapcsolást is tiltani kell.  

• A fentiekből adódóan NaF FAM alkalmazása esetén –  KÜÁ létrehozása után 

–  az érintett távvezeték teljes hosszán fellépő minden fajta zárlatra a 

távvezeték mindkét végpontján a védelmi kioldás végleges háromfázisú. 

• Két/vagy több rendszerű távvezeték esetén FAM alkalmazásakor  a közös 

oszlopsoron haladó távvezeték mindegyikén KÜÁ-t kell létrehozni. 
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Összegzésképpen a feszültség alatti munkavégzés elemzése SWOT analízis 

segítségével (FAM technológia bevezetésére vagy fejlesztésére alkalmazva egy 

szolgáltatónál). A SWOT elemzés egy technológia piaci életképességének, 

lehetőségeinek egyszerű, gyors és átlátható feltérképezésére alkamlas eszköz. 

 
Segítik 

a célok elérését 
Gátolják 

a célok elérését 

Be
lső

 té
ny

ez
ők

 

Erősségek 
(Strengths) 

• Biztonságos, bevizsgált eljárás 
• Csökkenthető a baleseti kockázat 

és a balesetek száma 
• A hibák azonnal kijavíthatók, 

továbbterjedésük 
megakadályozható 

• Nincs fogyasztói zavartatás, a 
hálózati elemek rendelkezésre 
állása nő 

• Alkalmazható vegyesen a 
hagyományos technológiával 

• Kevesebb zöldkár (technológiától 
függő) 

Gyengeségek 
(Weaknesses) 

• Feladattól és technológiától 
függően akár magas beruházási, 
szolgáltatás igénybevételi költség 

• Az átlagosnál magasabb 
fenntartási költségek 

• Megnövekedett adminisztratív 
feladatok 

• A bevezetés gazdaságosságának 
összetett elemzési igénye 

K
ül

ső
 té

ny
ez
ők

 

Lehetőségek 
(Opportunities) 

• Szigorodó energiahivatali 
szabályozások a fogyasztói 
zavartatásra vonatkozóan 

• Országosan egységes oktatási 
rendszer, mely a folyamatos 
magas színvonalat garantálja 

• Egy modern, konzisztens 
technológia mellett nagyban 
egyszerűsíthető a FAM 
adminisztráció 

Veszélyek 
(Threats) 

• A FAM tevékenységet kiszolgáló 
hazai vállalkozói szféra 
bizonytalansága 

• Változó politikai környezet pl. 
ágazati különadók miatti 
beruházáscsökkenés 

• Kellő megfontolás nélküli döntés 
egyes technológiák vásárlására 

 

FAM esetén a beavatkozás csak a technológiai lépések sorrendjének szigorú 

betartásával végezhető el, amely többszörös biztonsági tényezőket tartalmaz, így a 

dolgozó felkészült a potenciálon való munkavégzésre, azaz feszültség jelenlétére. 

Ezzel szemben feszültségmentes állapotban akár túlfeszültség (légköri, kapcsolási) 

akár induktív, kapacitív csatolások révén (TERNA baleset) baleset következhet be. 
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A fejezet alapján bízonyítottam a 4. tézisemet: 

Elemeztem a nagyfeszültségű távvezetékeken feszültség alatt és feszültségmentes 

állapotban végzett munka veszélyforrásait. Bizonyítottam, hogy a villámcsapás 

okozta túlfeszültségek feszültségmentes állapotban végzett munka esetén – még a 

jelenlegi technológiai előírások betartása mellett is – sérülést, balesetet 

okozhatnak. Ezzel szemben a feszültség alatti munkavégzés (FAM) esetében – 

potenciálon végzett munkavégzés mellett – a villámcsapás okozta baleset a FAM 

technológia használatának eredményeképpen nagyobb biztonsággal 

kizárható/elkerülhető. [Kimpián et al. 2009], [Németh 2003], [Németh 2004], 

[Németh et al. 2005b], [Németh et al. 2011], [Tamus et al. 2011], [Németh et al. 

2012a],  [Németh et al. 2012b], [Németh et al. 2012c], [Göcsei, Németh B et al. 

2012], [Göcsei, Németh B. 2013a], [Göcsei, Németh B et al. 2013b], [Göcsei, Németh 

B. 2014a], [Göcsei, Németh B et al. 2014b], [Kiss, Németh et al. 2014] 

7. Összefoglalás, további fejlesztési irányok 

Disszertációmban a villamos hálózatokon végzett munka biztonságának növelésével 

foglalkoztam. A hagyományos villámvédelmi módszereket követően egyrészt 

kiterjesztettem a preventív villámvédelmet és bizonyítottam, hogy a műszaki és 

gazdasági előnyei leginkább akkor jelentkeznek, ha azokat időben változó kockázatú 

objektumok esetén használjuk. Ennek kapcsán részletesen meghatároztam a preventív 

villámvédelmi részeként megvalósított riasztás lépéseit, bemutattam a zónás védelmi 

módot és a kockázatkezelés folyamatát. Kidolgoztam egy új, intézkedés alapú, 

előrejelző-riasztás központú fuzzy döntéselőkészítő rendszert, melynek segítségével 

kellő pontosságú előrejelzés adható. Meghatároztam az intézkedés alapú szakértői 

rendszer felépítését, szerkezetét, a fuzzy logika szabálybázisát és bemutattam a 

tesztelés eredményeit.  

Másrészt a távvezetéki munka biztonságának növelése érdekében megvizsgáltam a 

hazai és nemzetközi szabályozásokat, a távvezeték villámvédelmét és annak korlátait 

munkavégzés esetén. Felismertem és bizonyítottam, hogy a munkálatok modelljei a 

védendő objektumokhoz közeledő zivatar esetén nem megfelelők. Kidolgoztam a 

preventív villámvédelem alkalmazását a távvezetékeken végzett tevékenységek 
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biztonságának növelése érdekében. Ezekre az esetekre újra definiáltam a 

munkavégzés megszakításának és esetleges újrakezdésének feltételeit, amelyek révén 

elérhető a munkavégzéshez szükséges biztonság. Külön fejezetben mutattam be a 

preventív villámvédelmi rendszer ipari megvalósulását. 

A feszültség alatti munkavégzés előnyeinek és veszélyforrásainak feltárásán keresztül 

bizonyítottam, hogy a villámcsapás okozta túlfeszültségek feszültségmentes 

állapotban végzett munka esetén sérülést, balesetet okozhatnak. Ezzel szemben FAM 

esetében – potenciálon végzett munkavégzés mellett – a villámcsapás okozta baleset a 

FAM technológia használatának eredményeképpen nagyobb biztonsággal zárható ki / 

kerülhető el.  

Továbbfejlesztési irányok: 

Tapasztalataim alapján az általam létrehozott fuzzy alapú preventív villámvédelemi 

rendszer a gyakorlatban megfelelő pontosságot, riasztási előrejelzést ad. 

Szándékomban áll más soft-computing módszerek (pl. genetikus algoritmus, neurális 

hálók) alkalmazhatóságának, megvalósításának vizsgálata a szakértői rendszer 

esetében. A jelenleg ismert problémakör alapján szintén fontosnak tartom az általam 

használt CG villámok alapján történő előrejelzés kiterjesztését CC villámokra, mely 

megoldás a lokálisan kialakuló zivatarok esetén adhat nagyobb pontosságot. A 

konkrét ipari megvalósulás (MAVIR, EON) adta tapasztalatok további fejlesztési 

irányokat vetnek fel. 

A FAM területén a technológia fejlesztések mellett továbbra is kiemelt fontosságú a 

biztonságos munkavégzés. Ennek következő fejlesztési lépései egyrészt az 

elektrosztatikus védőruha ivállóságának kutatása a BME Nagyfeszültségű 

Laboratóriumában másrészt új szabvány alkotása. NaF FAM területén az új eszközök 

(könnyített szerkezetű távvezetéki munkavégzésre alkalmas, szigetelő anyagból 

készült kocsi) és technológiák fejesztése vet fel érdekes műszaki problémákat 

(fázisvezetőről fázisvezetőre, ill. több rendszerű csökkentett szigetelési távolságú, új 

típusú távvezeték-rendszerekre alkalmas megközelítési technológia kidolgozása). 

Évek óta foglalkozunk továbbá a világon eddig még megoldatlan mágneses 

árnyékolás kérdéskörének kutatásával is.  
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8. Tézisek 

1. tézis: 
 
A budapesti villámvédelmi iskola által kifejlesztett új módszert, a preventív 

villámvédelmet – amely a védelem előre meghatározott időtartamra korlátozott 

működése révén jelentősen kisebb költségráfordítással csökkenti a fellépő kár 

kockázatát – kiterjesztettem eszközök, eljárások és technológiák együttes 

alkalmazására. Megállapítottam, hogy a preventív villámvédelem műszaki és 

gazdasági előnyei leginkább akkor jelentkeznek, ha azokat időben változó 

kockázatú objektumok esetén használjuk. [Németh et al. 2006], [Gulyás, Németh 

et al. 2007], [Gulyás, Németh et al. 2007b], [Németh et al. 2007a], [Németh et al. 

2007d], [Gellén et al. 2011], [Németh B. 2014a] 

 

Esetenként a klasszikus primer és szekunder villámvédelem (a felfogókból, 

levezetőkből és földelőkből álló villámvédelmi rendszer, valamint a zónás, koordinált 

túlfeszültség-védelem) nem, vagy csak gazdaságtalanul alkalmazható. A 

villámvédelem hatásosságának növelésével rendkívül gyorsan növekszenek a 

költségek (3. fejezet). 

Az objektumokon kiépített primer és szekunder villámvédelmi eszközök a védendő 

objektum részeként funkcionálnak, működésükre csak az év néhány rövid 

időszakában van szükség. Csupán addig, ameddig a veszélyt okozó zivatarfelhő a 

védendő objektum közvetlen környezetében tartózkodik. Az időbeli problémák 

mellett térbeli gondok is jelentkeznek. A védelmi zónák értelmezése statikus, a 

hagyományos értelmezés szerint a zónák száma és kiterjedése túlságosan nagy, 

miközben a viszonyok dinamikusan változnak. Ez indokolja, hogy a villámcsapás 

okozta veszélyt más módon, megelőző intézkedések segítségével próbáljuk 

csökkenteni (3.1 fejezet). A védendő objektumok funkcióját és működését vizsgálva 

definiáltam az időben és térben változó kockázatot jelentő objektumot. Egy stadion 

időszakonként üres, máskor több tízezer fő tartózkodik a lelátókon; egy repülőtéren a 

földön álló gépek esetenként üresen állnak, máskor bent ülnek az utasok, és a földi 

tartózkodás során rendkívül veszélyes műveleteket (pl. üzemanyag-töltést) hajtanak 

végre; több száz méteres adótornyok legtetején általában senki nem tartózkodik, 

máskor szerelők csoportja munkát végez különösen drága eszközök és műszerek 
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segítségével. Megállapítottam és igazoltam, hogy a preventív villámvédelem előnyei 

leginkább ezen változó kockázatú objektumok esetén jelentkeznek (3.2, 3.3, 3.4, 3.6 

fejezet). 

A preventív villámvédelem definícióját olyan módon terjesztettem ki, hogy a 

védekezés eszközök, eljárások és technológiák esetenként együttes alkalmazását 

jelenti. E gondolatmenet szerint első lépésként szakértői elemzést kell végezni. Az 

elemzés eredményeként különböző védelmi hatékonyságú szcenáriókat, havária 

terveket hozunk létre. Ezek mindegyikéhez megadható a végrehajtáshoz szükséges 

feltételrendszer, időtartam, költség és az alkalmazásukkal elérhető eredmény is. Létre 

kell hozni egy döntéshozó szervet (egyetlen személyt vagy bizottságot) is, aki 

folyamatosan megkapja a tájékoztatást a zivatar közeledéséről és az objektum 

állapotáról. A döntéshozó folyamatosan mérlegel, és a helyzetnek megfelelően 

meghozza a döntést. A helyzet folyamatos és pontos ismeretében választja ki az 

alkalmazandó eszközöket: időszakos vagy mobil védelmi rendszerek (pl. rakétás, 

vagy lézeres villámvédelem) üzembe állítását, a lakosság védelmére szolgáló 

eljárásokat (pl. templomok, középületek megnyitását és az emberek átirányítását 

villámvédelmi szempontból védett terekbe), vagy intézkedéseket hoz a 

munkaeszközök és a szakszemélyzet védelmét szolgáló technológiai eljárások 

megindítására, vagy veszélyes technológiák leállítására (pl. rakéta indítás leállítása, 

különösen érzékeny berendezések védelme). A havária tervek költségeinek 

(számításba véve a járulékos költségeket is) és a lehetséges kár költségeinek 

összevetése alapján a döntéshozó mérlegel. A döntést az időben és térben változó 

helyzetben fellépő valószínűségek ismeretében felelősséggel, az adott lehetőségek 

között optimumot keresve hozza (3.4, 3.5 fejezet). 

Megfogalmaztam, hogy a döntéshozó a különböző védelmi eszközöket és preventív 

eljárásokat, technológiákat csak közvetlenül a villámveszély fellépése előtt lépteti 

életbe. A villámveszély elmúltával a döntéshozó azonnal elrendeli a preventív 

eszközök, eljárások és technológiák használatának felfüggesztését. Ez a lépéssorozat 

csupán akkor lehet eredményes, ha a döntéshozó rendelkezik szakszerű havária tervek 

sorozatával, megkapja a zivatarfelhőre vonatkozó adatokat, és ezeket folyamatosan 

feldolgozva biztonságos védelmet nyújt a veszélyes, és csak a veszélyes térrészre és 

időtartamra (3.5 fejezet). 
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Amennyiben az MSZ EN 62305 (2.4 fejezet) villámvédelmi szabvány által ajánlott 

védelmi megoldás nem tudja a számított kockázatot az elfogadható szint alá 

csökkenteni, akkor további kockázatcsökkentő lépéseket javasol. Ilyen esetekben 

célszerű preventív/megelőző lépéseket bevezetni a kockázat elfogadható érték alá 

csökkentésére. Kidolgoztam egy olyan kockázatkezelési algoritmust, amelynek 

segítségével egyértelműen besorolhatók a különböző szituációk és elvégezhető a 

kockázat azonosítása, értékelése majd csökkentése. Ez az eljárás a MSZ EN 62305 

szabvány gondolatmenetébe egyértelműen beillik. Javaslom a nemzetközi szabvány 

továbbfejlesztését a fenti algoritmus beillesztésével. Ha a tervező követi ezt a 

kiválasztási eljárást, a leírt lépések alapján eldöntheti, hogy kell-e vagy sem preventív 

villámvédelmet alkalmaznia (3.3 és 3.4 fejezet). 

2. tézis: 
 
Kidolgoztam egy új, intézkedés alapú, előrejelző-riasztás központú fuzzy döntés 

előkészítő rendszert, melynek segítségével a preventív villámvédelem zónás 

eljárására építve, de a zónás eljárásnál pontosabb előrejelzés adható (a preventív 

intézkedés kezdeti és befejező időpontjának meghatározásával) bizonytalan és 

folyamatosan változó bemeneti paraméterek mellett. [Kiss, Németh et al. 2007],  

[Németh et al. 2008b], [Gulyás, Németh et al. 2008], [Németh et al. 2009], [Gulyás et 

al. 2010], [Gulyás et al. 2011], [Gulyás et al. 2012], [Németh B. 2014a] 

 

A zivatarok mozgása általában nem egyértelműen jósolható, azonban az is 

megállapítható, hogy a mozgás nem véletlenszerű. A zivatar útját követő emberi 

megfigyelő képes a zivatarcella további haladására vonatkozó általános 

megállapításokat tenni. Az általam kifejlesztett soft-computing bázisú rendszer fuzzy 

számításokon alapuló modullal támogatja ezt a fajta szakértői ítéletet. A fuzzy 

rendszer előnye, hogy megfelelő szabályok alapján képes hiányos, esetleg zajjal 

terhelt nagy mennyiségű információ alapján is gyors következtetéseket levonni (4. 

fejezet). 

Egy intézkedés alapú szakértői rendszert építettem fel. A rendszer bemeneti 

paramétereit a lokális és globális villámfigyelő rendszerek és a radar rendszerek 

adatai adják. A bemeneti adatok a feldolgozást előkészítő modulon át jutnak a fuzzy 

következtető gépbe. Az előfeldolgozónak további adatokra is szüksége van a 

rendelkezésre álló adatbázisból a védendő területre, objektumra vonatkozóan. Ezen 
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adatbázis szolgáltat további információkat is a preventív intézkedések adatairól a 

fuzzy következtető rendszernek (4.1 fejezet). 

A rendszerben a villámadatokat fuzzy kiértékelésnek vetem alá, és eredményétől 

függően döntöm el, hogy az adott távolságban található zivatar esetén szükséges-e 

riasztást kiadni. Ez a megoldás képes különbséget tenni a zivatarok között azok 

mozgása alapján. A kidolgozott szakértői rendszer ugyanis nem egyetlen, mereven 

kezelt távolságértékkel dolgozik, hanem figyelembe veszi a zivatarcella 

áthelyeződésének sebességét és irányát. Ennek alapján ad becslést a veszélyhelyzet 

beálltának idejére, majd annak elmúltával a riasztás felfüggesztésére. Figyelembe 

veszi a védelmi intézkedés végrehajtási idejét befolyásoló tényezőket (környezeti, 

ergonómiai), és így határozza meg a riasztás kiadásának optimális időpontját (4.2 

fejezet). 

Értékeltem a preventív szakértői rendszer megbízhatóságát is (4.3 fejezet). A modell 

felépítését követően részletesen kidolgoztam a fuzzy kiértékelésen alapuló szakértői 

rendszert, majd futtatásokat végeztem próbaadatokkal, teszt és valós adatokkal is 

(4.4-4.5 fejezet). 

3. tézis: 
 
A hazai és a külföldi előírásoknak és szabványoknak megfelelően 

nagyfeszültségű távvezetéken munkálatokat végezni csak arra alkalmas 

időjárási, megfelelő látási és környezeti viszonyok esetén szabad. Felismertem és 

bizonyítottam, hogy a munkálatok modelljei a nagyfeszültségű távvezetékre 

jellemző, lineárisan kiterjedt védendő objektumokhoz közeledő zivatar esetén 

nem megfelelő. Ezekre az esetekre újra definiáltam a munkavégzés 

megszakításának és esetleges újrakezdésének feltételeit, amelyek révén elérhető a 

munkavégzéshez szükséges biztonság. [Handl et al. 2005], [Németh et al. 2005a], 

[Németh et al. 2007b], [Németh et al. 2007c], [Németh et al. 2007d] [Németh et al. 

2008a], [Németh B. 2014b], [Kiss, Németh et al. 2014] 

A hazai és nemzetközi szabványok alapján kedvezőtlen időjárási körülmények esetén 

különböző intézkedéseket kell bevezetni. A megszorítások a szigetelőképesség, a 

látási viszonyok és a munkát végző személy mozgási képessége csökkenésén 

alapulnak. Szabadtéri munka esetén a következő tényezőket kell figyelembe venni: 

csapadék, sűrű köd, zivatar, erős szél, sós vihar, nagyon alacsony hőmérséklet. A 
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munkavégzés környezeti körülményeivel kapcsolatban általánosságban elmondható, 

hogy nehéz számszerű korlátozásokat bevezetni azok értelmezésére. Megállapítható, 

hogy a távvezetéki munkavégzés környezeti körülményei jó döntéshozó képességet, 

nagy előrelátást és szakmai tapasztalatot követelnek meg a munka irányítójától és 

annak valamennyi résztvevőjétől (5.1, 5.2 fejezet). 

Felismertem, hogy egyértelmű előírások az alábbiakkal kapcsolatban tehetők: látó-, 

illetve hallótávolságon belüli zivatar, helyszíni csapadék esetén a munkát le kell 

állítani. Azonban még ezekben az esetekben sem teljesen egyértelműek a szabványok 

és hazai, nemzetközi előírások. A nagyfeszültségű távvezeték jellemzője, hogy – 

szemben egy hagyományos védendő objektummal (épület, torony, gyártelep stb.) – 

vonalszerű kiterjedése igen nagy lehet. A nem ritkán több száz kilométer hosszú 

távvezeték esetenként dimbes-dombos területen, erdővel borított vidéken, vagy 

hegygerincen át nyúlik szabad szemmel beláthatatlan távolságra. Hogyan is 

várhatnánk el, hogy a helyszíni munka vezetője (a felelős döntéshozó!) az adott 

helyszíntől 100 km-nél nagyobb távolságra, de ugyanazon távvezeték felett áthaladó 

zivatart észlelni tudjon, és megfelelő döntést hozzon (5.3 fejezet).  

Mind a részletesen kidolgozott elméleti szakmai ismeretek, mind pedig a gyakorlati 

tapasztalatok igazolják, hogy a nagyfeszültségű távvezetékeken különféle hatásokra 

túlfeszültség alakulhat ki. Ezen veszélyt is okozó túlfeszültség gyakori előidézője 

lehet a fázisvezetőket, a védővezetőt, az oszlopokat érő, esetenként a távvezeték 

közelében lecsapó villám. Nagyfeszültségű hálózatokon munkavégzés esetén – a 

technológiák összetettsége és a nagy távolságok miatt – az előrelátás szerepe 

különösen fontos: a zivatar közeledését ugyanis annyival előbb kell jelezni, hogy a 

munkát végző szerelők még biztonságos helyre vonulhassanak azelőtt, hogy 

villámcsapás veszélyeztetné őket. 

Megállapítottam, hogy a távvezetékeken alkalmazott villámvédelem nem nyújt 

minden esetben védelmet a távvezetéken dolgozók számára (5.2, 5.3 fejezet). 

A munkavégzéshez szükséges biztonság azonban a preventív villámvédelmi rendszer 

által adott döntés-előkészítés segítségével elérhető (4.5. fejezet). Ez a védelem a 

munkavégzés típusától függően tud kellő időben riasztást, jelzést adni. Így a munka 

időben felfüggeszthető, majd a zivatar elvonulását követően újrakezdhető (5.4, 5.5 

fejezet). 
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4. tézis: 
 
Elemeztem a nagyfeszültségű távvezetékeken feszültség alatt és feszültségmentes 

állapotban végzett munka veszélyforrásait. Bizonyítottam, hogy a villámcsapás 

okozta túlfeszültségek feszültségmentes állapotban végzett munka esetén – még a 

jelenlegi technológiai előírások betartása mellett is – sérülést, balesetet 

okozhatnak. Ezzel szemben a feszültség alatti munkavégzés (FAM) esetében – 

potenciálon végzett munkavégzés mellett – a villámcsapás okozta baleset a FAM 

technológia használatának eredményeképpen nagyobb biztonsággal 

kizárható/elkerülhető. [Kimpián et al. 2009], [Németh 2003], [Németh 2004], 

[Németh et al. 2005b], [Németh et al. 2011], [Tamus et al. 2011], [Németh et al. 

2012a],  [Németh et al. 2012b], [Németh et al. 2012c], [Göcsei, Németh B et al. 

2012], [Göcsei, Németh B. 2013a], [Göcsei, Németh B et al. 2013b], [Göcsei, Németh 

B. 2014a], [Göcsei, Németh B et al. 2014b], [Kiss, Németh et al. 2014] 

A nemzetközi áttekintés, kritikai elemzés egyértelműen mutatja, hogy a FAM 

technológiák világszerte terjednek, annak ellenére, hogy alkalmazásuk különösen 

képzett, fegyelmezett dolgozókat és a biztonságuk érdekében jelentős beruházásokat 

igényel. A FAM terjedését magyarázza, hogy bevezetése jelentős gazdasági 

előnyökkel jár. A FAM részletes elemzése alapján megállapítható, hogy a 

bekövetkező átviteli hálózati eseményekkel kapcsolatosan gazdaságilag közvetlenül 

kifejezhető megtakarítások és pénzben közvetlenül ki nem fejezhető előnyök egyaránt 

jelentkeznek (6.1 fejezet). 

Tételesen elemeztem a lehetséges veszélyforrásokat és a miattuk kialakuló balesetek 

elkerülésére vonatkozó előírásokat (megközelítési távolság: villamos és ergonómiai 

összetevő, legkisebb szigetelési távolság). Mind a feszültségmentes állapotban végzett 

munka, mind a feszültség alatti munka esetében a legnagyobb veszélyt az esetlegesen 

fellépő túlfeszültségek jelentik. Feszültségmentes állapotban végzett munkánál azonban a 

légköri túlfeszültségek ellen a jelen szabályozás nem nyújt megfelelő védelmet (pl. a 

közelmúltban megtörtént hazai és külföldi nagyfeszültségű távvezetéki balesetek). Ezzel 

szemben FAM esetében a technológia kialakítása figyelembe veszi a határozatlan 

potenciálú objektumokat, a szerszámok hatását a szigetelési távolságra, továbbá egyes 

technológiák hibahelyi túlfeszültség-korlátozást is alkalmaznak. A légköri vagy kapcsolási 

túlfeszültségek okozta problémák uralása az elektrosztatikus védőruházat és a kellő 

biztonsággal tervezett technológiai elemek együttes használatával érhető el. A technológia 
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tételes betartásával a baleset kockázata jelentős mértékben csökkenthető. Súlyos 

tévesztések elleni védelemként FAM esetében mindenkor létre kell hozni az ún. különleges 

üzemviteli állapotot (KÜÁ) (6.2 fejezet). 

Megfogalmaztam, hogy FAM technológia esetén a dolgozó felkészült a potenciálon 

való munkavégzésre, azaz a feszültség jelenlétére. Ezzel szemben feszültségmentes 

állapotban akár légköri vagy kapcsolási eredetű túlfeszültség, akár induktív, kapacitív 

csatolások révén baleset következhet be (ha pl. kétrendszerű távvezeték egyik, a 

végpontokon földelt rendszerén kétoldali biztonsági (behatároló) földelések és 

munkahelyi földelés nélkül végeznek munkát, miközben az üzemelő másik rendszert 

villámcsapás éri, és a lökőhullám akkora feszültséget kelt a csak a végpontokon 

földelt rendszerben, hogy az azon dolgozókat áramütéses baleset érheti) (6.3 fejezet).  
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ÁPVGy – Eszközök átvételi és periodikus vizsgálati gyűjteménye 

CG  – cloud-to-ground, felhő-föld 

CZ – cancellation zone, törlési zóna 

DF – direction finding 

DZ – danger zone, veszély zóna 

EMTP – ElectroMagnetic Transients Program 

EVA – egyfázisú visszakapcsoló automatika 

FAM – feszültség alatti munkavégzés 

FIS – fuzzy inference system 

FPLP – fuzzy alapú preventív villámvédelem 

HLIB – HáLózati Igény Bejelentő rendszer 

IC  – intra clouds, felhőn belüli 

KiF – kisfeszültség 

KöF – középfeszültség 

KÜÁ – különleges üzemviteli állapot 

LEMP – lightning electromagnetic pulse, elektromágneses villámimpulzus 

LWA – Live Working Association 

HRPLP – nagybiztonságú zónás preventív villámvédelem 

MAD – minimum approach distance, megközelítési távolság 

MAID – minimum air insulation distance, legkisebb szigetelési távolság 

MinL – Minősítő Lap 

ML – Műszaki Lap 

MM – Műveleti Mód 

MVF – Munka Végrehajtási Feltételek 

NaF – nagyfeszültség 

NLDN – National Lightning Detection Network 

OMSZ – Országos Meteorológiai Szolgálat 

PLP – preventive lightning protection, preventív villámvédelem 

PPAG – portable protective air gap, hordozható védőszikraköz 

SAFIR – System d'Alerte Foudre par Interferometrie Radioelectrique 
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TDoA – Time-Difference-of-Arrival 

ToA – Time of Arrival 

TOV – temporary overvoltage 

TT – Típustechnológia 

UTC – Universal Time Coordinated 

ÜIR – Üzemirányítási Rendszer 

ZPLP – zónás preventív villámvédelem 

WZ – warning zone, jelző zóna 
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Modern villámfigyelő rendszerek 

Magyarország – SAFIR 

A hazai villámfigyelő rendszer kiépítése 1998-ban fejeződött be. Öt SAFIR szenzort 

telepítettek az országban. Ezek Budapesten, Sárváron, Varbócon, Véménden és 

Zsadányban voltak. A budapesti állomást 2002-ben áttelepítették Bugyira, a magas 

zavarszint miatt. A hálózat a környező országok egy részén is detektál villámokat, 

amihez 2002 óta két szlovákiai szenzort is felhasználnak. A SAFIR szenzorok az IC 

villámok detektálásával előre jelzik a zivatarokat, ami nagy jelentőséggel bír 

Magyarországon (például a balatoni viharjelzés). Az 1M.1. ábrán látható a SAFIR 

rendszer által detektált villámok eloszlása 1999 – 2003 között. A hálózat 2002-es 

fejlesztési munkálatai miatt 2002-ből nincsenek adatok. A 2M.1 ábra szerint a 

legsűrűbb villámlás a Kiskunságban, a Mátrában, a Balaton környékén volt [Dombai 

2007]. 

 

1M.1 ábra. A SAFIR rendszer által detektált villámok eloszlása 1999 – 2003 között 

Magyarországon [Szonda et al. 2004] 

2005–ben együttműködés kezdődött Ausztriával és Szlovákiával. Ez a Vaisala által 

felügyelt F.L.A.S.H. (Full Lightning Detection Austria Slovakia Hungary) projekt. 

Ebben 8 SAFIR, 1 LS8000, 8 IMPACT, 7 LPATS, 1 LS7000 és 8 SAFIR-LF szenzort 

alkalmaztak az említett területek megfigyelésére. Erre azért volt szükség, mert a 

térségben működő EUCLID rendszer elsősorban a CG villámok detektálását tűzte ki 

célul, így csak LF méréseket végez. Több ország rendelkezik azonban VHF 

villámfigyelő hálózattal, mint például Magyarország is. A F.L.A.S.H. program célja, 
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hogy az EUCLID hálózathoz hasonló nemzetközi villámfigyelő hálózatot alakítson ki 

VHF szenzorok (SAFIR, LS8000) felhasználásával. A központi adatfeldolgozó 

Bécsben található. Ehhez a Vaisala CP8000 Central Processor típusú egységhez 

voltak kötve korábban Ausztria, Csehország, Magyarország, Lengyelország és 

Szlovákia LF sávban működő szenzorjai. Azonban a CP8000 képes arra, hogy 

egyszerre LF és VHF adatokat is kezeljen, így bevonták a hálózatba az 5 

magyarországi és 3 szlovákiai SAFIR szenzort is [Schulz et al. 2006]. 

A későbbi mérések azonban mégis azt mutatták, hogy a hálózatban a helymérés 

hibája a várt 2-3 km helyett 5-10 km, vagy még nagyobb. A hiba a F.L.A.S.H projekt 

alatt sem csökkent a kívánt mértékben, ezért 2007-ben korrigálták az irányszög 

mérésének rendszeres hibáját [Dombai 2007]. 

A SAFIR rendszer részletes leírását a 2. sz. Melléklet tartalmazza. 

Európa – EUCLID 

Az EUCLID (European Cooperation for Lightning Detection) egy együttműködés 

nemzetek villámfigyelő rendszerei között. 2001-ben jött létre azzal a céllal, hogy a 

teljes európai térséget lefedő villámfigyelő hálózat alakuljon ki. 

A résztvevő országok: 

Ausztria (ALDIS); Luxemburg, Belgium, Hollandia (BLDN); Németország, Svájc 

(BLIDS); Csehország, Lengyelország, Magyarország (CELDN); Olaszország (CESI-

SIRF); Szlovénia (EIMV); Franciaország (METEORAGE); Norvégia, Svédország, 

Finnország (NORDLIS) 

Jelenleg a hálózat 75 szenzorból áll. A szenzorok nagy száma jó észlelési 

hatékonyságot és helymérési pontosságot biztosít. Emellett ez a program lehetőséget 

teremtett az európai villámfigyelő hálózatok közös technológiai fejlesztésére, 

javítására. Az egyes nemzeti hálózatok mind hozzáférnek az EUCLID teljes 

adatbázisához, de mindegyik megőrzi a függetlenségét is. Vagyis részesülnek az 

együttműködés előnyeiből, viszont az adott országban ők szolgáltatják az adatokat a 

felhasználóknak. 

A hálózat a korábban ismertetett LPATS és IMPACT technológiákat alkalmazza. A 

szenzorok nyers adatai két azonos LP2000 központi egységhez futnak be, ahol 
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meghatározzák a kisülés fő paramétereit (az esemény idejét, a becsapási pontot, az 

áram nagyságát és polaritását, az ismételt kisülések számát). Az LP2000 megjelenése 

tette lehetővé a több különböző hálózat és a több különböző típusú szenzor 

együttműködését. A valós idejű működés feltétele, hogy az adatfeldolgozó egység és 

a szenzorok közti kommunikáció folyamatosan biztosítva legyen. A kilencvenes 

években ez még igen költséges lett volna, de az internet segítségével ma ez már nem 

jelent problémát. Az LP2000 által számított értékek az EUCLID szolgáltató 

központjában, a francia METEORAGE operátoránál egy valós idejű európai 

villámtérképet eredményeznek. Aztán az adatokat archívumban rögzítik a zivatarok 

utólagos elemzéséhez. 

1M.1. táblázat. Az EUCLID észlelési hatékonysága [Diendorfer 2002b] 

 Gaisberg torony EUCLID   

Imin 

(kA) 

villámok 

száma 

részvillámok 

száma 

villámok 

száma 

rész-

villámok 

száma 

villámok 

észlelési 

hatékonysága 

(%) 

részvillámok 

észlelési 

hatékonysága 

(%) 

10 47 147 46 137 98 93 

8 51 206 50 187 98 91 

6 62 272 58 234 94 86 

4 68 365 63 282 93 77 

2 77 463 66 296 86 64 

Az EUCLID hálózat észlelési hatékonyságának és helymérési pontosságának 

meghatározásához a Gaisberg toronynál mért adatokat vették alapul. Ez a torony egy 

Salzburg melletti hegy tetején áll, ahol rendkívül sok villámot regisztráltak. A 

közvetlenül a toronyba csapó villámok száma alapján az EUCLID rendszer észlelési 

hatékonyságára adódott értékek szerepelnek az 1M.1. táblázatban. Látható, hogy ha 

legalább egy részvillám árama meghaladja a 10 kA nagyságot, akkor a teljes villámot 

az esetek 98%-ában észleli a rendszer [Diendorfer 2002b]. 
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Mivel tudjuk, hogy a villámok közvetlenül a toronyba csapnak, ezért az EUCLID 

által észlelt villámok helyzetének meghatározásakor a hiba nagy pontossággal 

számítható. A vizsgált 285 villám helyét átlagosan 450 m pontossággal adta vissza a 

rendszer. Emellett azt is megfigyelték, hogy az eltérés szisztematikusan az 

északkeleti irányba történt (1M.2. ábra). Ennek a rendszeres hibának a 

kiküszöbölésével feltehetően a jövőben még nagyobb pontosság érhető el. 

 

1M.2. ábra. Az EUCLID által észlelt villámok (a torony az origóban van)  

Elmondhatjuk tehát, hogy egy hálózat minél nagyobb kiterjedésű, minél több 

szenzorral rendelkezik, annál pontosabb és hatékonyabb. Ezek alapján az EUCLID 

együttműködés további célja lehet a hálózat fokozatos kiterjesztése, újabb országok 

bevonása. 

Németország – LINET 

A német fejlesztésű LINET hálózat 35 szenzorral rendelkezik Németországban és 90 

szenzorral egész Európában (1M.3. ábra). 

Minden vevőállomás rendelkezik két merőleges hurokantennával a LEMP 

detektálására, egy GPS antennával az időszinkronizációhoz (hiba max. 100 ns), és 

egy PC-vel az adatok kezeléséhez és továbbításához (internet kapcsolat). 

 

1M.3. ábra LINET szenzorok Európában 
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A hálózat paraméterei igen jónak mondhatók. A központi részeken a 

helymeghatározás hibája kisebb, mint 100 m az optimalizált ToA (Time-of-Arrival) 

mérési módszernek köszönhetően. Az időmérés átlagos hibája a teljes rendszerre 0.2 

µs körül van. A detektált villámok adatait 1 perc késéssel láthatják a felhasználók. A 

rendszer észlelési hatékonysága már a 2 kA körüli áramú kisülésekre is elfogadható. 

A villám típusának meghatározását (IC vagy CC), három dimenziós modellezéssel a 

magasság koordinátából származtatja. A LINET hálózat tehát – az EUCLID részét 

képező ALDIS német nemzeti villámfigyelő hálózattal ellentétben – az IC villámok 

detektálására is alkalmas. Ez magyarázza a 1M.4. ábrán megfigyelhető különbséget a 

két rendszer észlelési hatékonyságában. 

 

1M.4. ábra. Az EUCLID és LINET hálózatok által észlelt villámok 

ugyanazon a területen, ugyanabban az órában [Betz et al. 2005] 

A LINET hálózat Magyarországon is rendelkezik szenzorokkal. Az egyiket 2008 

februárjában telepítették Pencen, mert Budapesten egy új LF rádióadót helyeztek 

működésbe, ami nagy zavaró hatást jelentett. További hazai állomások működnek 

Pécsett és Szegeden (OMSZ), Sopronban (MTA GGKI) és Debrecenben (MTA 

CSKI). Az öt LINET szenzor, és az öt SAFIR állomás adatai 2007-ben kerültek 

összehasonlításra. Az eltérő mérési módszerek jellegzetességeiből megjósolható 

módon a LINET hálózat jelentősen több CG, míg a SAFIR jelentősen több IC 

villámot regisztrált [Betz et al. 2002], [Betz et al. 2007]. 

A LINET hálózat legjobban lefedett része Dél-Németország. Itt 1998 óta működik 

egy különleges villámfigyelő rendszer, amely 2003-ig 4 VLF szenzort foglalt magába 

az 5-200 kHz frekvenciatartományban való mérésre. A hálózat 2003-ban újabb két 

szenzorral bővült. A rendszer folyamatosan figyeli a München környéki körülbelül 
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400x300 km2-es területet. A nowcasting hálózat elsődleges célja a zivatarok minél 

korábbi detektálása. Ezek a szenzorok is merőleges hurokantennákat használnak a 

légkör mágneses komponenseinek mérésére. Ezek könnyen előállíthatók, és 

semmilyen elektronikát nem tartalmaznak, így nincs szükségük táplálásra. Az 

EUCLID részét képező német BLIDS és osztrák ALDIS hálózatokhoz képest 

lényegesen magasabb észlelési hatékonyságot jegyeztek fel. A helymeghatározási 

pontosság viszonylag gyenge volt, de az adott célnak (a zivatarok minél korábbi 

jelzésének) éppen megfelelt [Lojou et al. 2007b]. 

USA – NLDN 

Az NLDN gyökerei az Egyesült Államokban az 1970-es és 1980-as években létrejött 

három kisebb hálózatra nyúlnak vissza. Ezek közül a BLM hálózat nyugaton, a 

National Severe Storms Laboratory (NSSL) hálózat középen és a State University of 

New York at Albany (SUNYA) hálózat a keleti parton voltak. 1987-ben a három 

különálló hálózat eggyé vált National Lightning Detection Network (NLDN) néven a 

Global Atmospherics Inc. (GAI) tulajdonában. 1989-re már elegendő szenzor állt 

rendelkezésre az Egyesült Államok teljes lefedéséhez. 1992-ben az NLDN magába 

olvasztotta az Atmospheric Research System (ARS) által felállított Time-of-Arrival 

(ToA) villámfigyelő rendszert, így az NLDN rendszer az iránymérés és időmérés 

előnyeit kombinálta. 

Az 1994-es nagymértékű fejlesztés után a hálózat 47 db IMPACT elven 

továbbfejlesztett DF szenzorral rendelkezett és 59 LPATS szenzorral az ARS-től. 

Tehát összesen 106 szenzor maradt a korábbi 130 helyett, mert ezek hatósugara 

növekedett [Wacker et al. 1999]. Ezen kívül a hálózathoz tartozik még egy műholdas 

kommunikációs rendszer és egy központi adatfeldolgozó egység. A fejlesztés során 

növekedett a gyengébb (5 kA alatti) villámok észlelési hatékonysága, és a 

helymeghatározási hiba is csökkent (2-4 km-ről 0,5-1 km-re). Az észlelési 

hatékonyság így 80-90 % lett. 

Azonban egyúttal problémák merültek fel a pozitív villámokkal kapcsolatban. Nagy 

mennyiségű kisáramú (<10 kA) pozitív villámot detektáltak adott területeken az USA 

délkeleti részén. Ezek az összes észlelt pozitív villámok több mint 50 %-át tették ki 

ezeken a területeken. A jelenség okai valószínűleg az IMPACT szenzorok nagy 
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sűrűsége miatt hibásan detektált IC villámok voltak. A probléma megoldásaként a 10 

kA-nél kisebb pozitív villámokat sokszor figyelmen kívül hagyják. 

A legutóbbi nagy fejlesztés 2003-ban zajlott, melynek céljai a javítási költségek 

csökkentése, az észlelési hatékonyság és a helymeghatározási pontosság növelése a 

hálózat szélső részein, és az IC villámok detektálásának lehetővé tétele voltak. Az 

USA északi határán megoldódott a hálózat szélső részeinek problémája, amikor 

kiépült a kanadai villámfigyelő hálózat, a CELDN, majd ez egyesült az amerikai 

hálózattal NALDN (North-American Lightning Detection Network) néven. A hálózat 

IMPACT és LPATS III szenzorjait IMPACT ESP modellre cserélték. Ennek 

eredményeképpen az NLDN hálózat teljesítménye megnőtt. A zivatar észlelési 

hatékonyság meghaladja a 99 %-ot, és a villámlás észlelési hatékonyság is eléri a 95 

%-ot. A helymérés átlagos hibája 500 m, vagy kevesebb, és az időzítés átlagos hibája 

1 µs. 

Az NLDN hálózatban a felhasználók informálása mellett lényeges szempont a 

zivatarok és villámjelenségek további kutatása is. Ilyen célú az LDAR II (Lightning 

Detection and Ranging) hálózat is az USA déli részén (Dallas, Texas), amely 2001-

ben lépett működésbe. A Dallas-Fort Worth Nemzetközi Repülőtér (DFW) körül 

kiépített rendszer VHF technológia segítségével készít nagy felbontású, 3 dimenziós 

(hosszúság, szélesség, magasság) képet IC villámokról, és a CG villámok felhőn 

belüli komponenseiről. Az utóbbival kapcsolatban már 150 km távolságra kiterjedő 

ún. „spider lightning” jelenséget is megfigyeltek. 

Az eredeti LDAR szenzort a NASA Kennedy Space Center (KSC) fejlesztette ki. 

Később a Vaisala megvásárolta a technológiát, és továbbfejlesztette a szenzort. 

Az LDAR, és LDAR II szenzorok az impulzusok beérkezési idejét (ToA) detektálják 

VHF frekvencián. Mivel a VHF hullámok szabad térben terjednek, és az impulzusok 

nagyon rövidek (~1-10 µs), ezek a hálózatok vele járóan minden VHF forrást 

detektálnak három dimenzióban, nagy térbeli pontossággal (különösen a pontszerű 

forrásokat). A villámok háromdimenziós ábrázolásának képessége ígéretes 

felhasználási lehetőségeket jelent a meteorológiában, a légi közlekedésben, és a 

légköri elektromosság tanulmányozásában. 

A rendszer kilenc szenzorból áll egymástól 20-40 km távolságra. Az időmérés 

véletlen hibája (~90 ns) miatt, a hálózat az elektromágneses sugárzás forrásának 
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helyét három dimenzióban 100-200 m közepes hibával adja meg a központtól, a 

DFW-től (Dallas-Fort Worth International Airport) számított 30 km sugarú körön 

belül. A repülőtértől 150 km távolságban ez a bizonytalanság körülbelül 2 km-re 

növekszik. Mivel minden egyes villámnál néhányszor tíz és néhány ezer közötti 

impulzus észlelhető, a hálózat várható észlelési hatékonysága 30 km-en belül 95%-

nál nagyobb, és 150 km-es körön belül is eléri a 90 %-ot mind IC, mind CG villámok 

esetén [Murphy et al. 2002]. 
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A SAFIR villámfigyelő rendszer 

Alapok, kialakítás 

A rendszer telepítésének története az 1990-es évek elejére nyúlik vissza, a Magyar 

Villamos Művek és az Országos Meteorológiai Szolgálgat összefogásával. Hosszas 

egyeztetés és tervezés után jöhetett létre 1997-re egy – a maihoz képest részleges –  

az ország mintegy 60%-át lefedő rendszer, kezdetben három mérőállomással 

Budapesten, Sárváron, illetve Véménden. 1998-ban ezt továbbfejlesztették és elnyerte 

majdnem a végleges kiépítését a további két állomás beüzemelésével Zsadányban, és 

Varbócon. Ezzel egy időben a teljes jelfeldolgozó rendszert lecserélték az akkori 

legmodernebb digitális berendezésekre. Napjainkra integrálódott egy hatodik állomás 

is a hálózatba a szlovákiai Maly-Javornik-on, a nagyobb pontosságot és 

robosztusságot szolgálva. A jelentős zavaró hatásoknak kitett budapesti állomás 

Bugyi község környezetébe lett áthelyezve [Dombai 2007], [Szonda 2001]. 

Az érzékelőkkel szemben támasztott nehezen teljesíthető követelmények miatt 

(folyamatos rendelkezésre állás, az állandó kommunikáció szükségessége, 

zavarmentesség) az antennákat a már meglévő telekommunikációs tornyokon 

helyezték el. 

A Magyarországon is üzemelő SAFIR (System d'Alerte Foudre par Interferometrie 

Radioelectrique) villámfigyelő és előrejelző rendszer a francia ONERA (Office 

National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales) kutatásai alapján készült, a 

Francia-Guyanai rakétabázison található rendszer mintájára.  

Napjainkban az ONERA által alapított DIMENSIONS társaság jogutódja, a 

VAISALA gyártja és forgalmazza a SAFIR rendszert, amely mára egy komplett 

szolgáltatás-egységgé nőtte ki magát. Magában foglalja a hardvert, a szoftvert, 

különböző segédberendezéseket és akár kiegészítő radarrendszert is. 

A jelenleg is üzemelő rendszer 6 érzékelő állomásból (2M.1. ábra), és egy 

jelfeldolgozó központból áll, amely az OMSZ épületében található. A telepített 

terminál a valós idejű jelfeldolgozás mellett lehetőséget biztosít az archív adatok 

megtekintésére, illetve utólagos kiértékelésre, módosított kritériumok mellett is. A 

teljesen kiépített hálózat 1998. július 26. óta működik Magyarországot és határait 
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körülvevő mintegy 100 km-es sáv lefedésével, ezáltal a megfigyelt terület jóval 

200.000 km2 felett van, így beleesik a Kárpát-medence nagy része is [Wantuch 2000]. 

Állomás

Bugyi 47°N13'35" 19°E08'07" 
Sárvár 47°N06'39" 17°E01'29" 
Véménd 45°N56'55" 18°E38'16" 
Zsadány 46°N39'38" 21°E45'43" 
Varbóc 48°N18'07" 20°E56'40" 
Maly-Javornik (SLO) 48°N15'18" 17°E08'42" 

Koorditánák

   

2M.1. ábra. SAFIR detektáló állomások földrajzi elhelyezkedése [Wantuch 2000] 

A kiépített hálózat a napi meteorológiai előrejelzéseken túl számos hasznos célt 

szolgálhat. Segítségével üzembiztosabbá tehetjük az országos átviteli hálózatunkat, a 

távközlő rendszereinket, biztonságosabbá tehetjük a nagy tömegeket vonzó 

rendezvényeinket, támogathatjuk a repülésirányítást. A SAFIR együtt tud működni az 

időjárási radarmegfigyelőkkel, váratlan ideiglenes üzemzavar esetén kölcsönösen 

szolgáltathatják egymás kieső információit, nem utolsó sorban a két rendszer egymást 

ellenőrizheti is (kölcsönös verifikáció). 

Mivel mind az időjárási radar mind a SAFIR megfigyelő hálózat alkalmas a 

zivatargócok megfigyelésére, ezért méréseik összehasonlíthatók és alkalmasak a 

zivatarcellák vizsgálatára, a hozzájuk kapcsolódó veszélyes jelenségek előrejelzésére. 

A radarmérések és a villám lokalizációs rendszer mérései szerint a zivatarfelhők 

fejlődése és a villámok száma egyenes arányt mutat, hasonló összefüggés figyelhető 

meg az észlelt villámsűrűség és a csapadék mennyisége között. 

Működési elv 

A SAFIR rendszerrel képesek vagyunk mind a CG (felhő-föld), CC (felhő-felhő), és 

IC (felhőn belüli) villámokat detektálni és pontosan, nagy biztonsággal elkülöníteni. 

Működésének alapja, hogy a nagyfrekvenciás detektoregység fogja a villámlásból 

eredő VHF zajokat a 108-118 MHz közötti sávban. Az elektromágneses hullámok 

fáziskülönbségéből több dipólantennája segítségével számítja a vélt forrás azimutját 

(interferometriás mérés). A villámlás által keltett sugárzás spektrum mintázata 

jelentősen különbözik a három villámfajta esetén; ha felhőn belül/felhők között 

történt akkor a spektrum egyenletes, széles, felhő-föld villám esetén az energia az 
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alsó néhány MHz-es sávra koncentrálódik. A vevőantenna minden, a légkörben 

létrejövő szélessávú jelet vesz, ezért különböző érzékenységi küszöböket kell 

definiálnunk, hogy kiszűrjük a nem kisülésekre vonatkozó jelzéseket. A használt 

interferometriai elv előnye (2M.2. ábra), hogy a detektálandó jelnek nem kell alaki 

kritériumokat teljesítenie, a vevő nagy érzékenységének és dinamikájának 

köszönhetően lehetőségünk van kis energiájú akár felhőn belüli villámok, 

elővillámok, gerelykisülések (dart leaderek), kisülési nyalábok (streamerek) 

megfigyelésére is. Képes megkülönböztetni az egyszeres és többszörös villámokat, 

mivel e folyamatok során a villám egyszerre a 10 kHz-es és a néhány GHz-es sávban 

is aktív. 

 

2M.2. ábra. A SAFIR interferometriás mérési elve [Dombai 2007]. 

Matematikai háttér 

Az antenna által vett két jel: 
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Pontosság tekintetében a villámok 37,2 százalékában 0,5 kilométeres hibával mér a 

rendszer. A tapasztalatok szerint nem érzékeny a domborzati viszonyokra [Kawasaki 

et al. 2005]. 

A rendszer által szolgáltatott adatok [Dombai 2007] 

A SAFIR antennákon található még egy kisebb frekvenciájú (LF) érzékelő is, 

amellyel a villámlások jelalakjai, illetve a keltett elektromos tér nagysága 

detektálható (diszkriminációs antenna). Ezen adatok alapján eldönthető a kisülésről, 

hogy talajt ért-e, illetve a terjedési modellek és együtthatók alapján számíthatók real-

time a villámparaméterek. A szétválasztás az antenna által vett jel hullámalakjának 

háromszögekkel való közelítésén alapul. A referencia háromszögeknek különböző 

kritériumoknak kell megfelelniük, hogy a rendszer a villámtípusokat el tudja 

különíteni egymástól. Az adatgyűjtés felbontása 100 µs, kapacitása 100 

jel/másodperc. 

A rendszer vevőegységekből, a központi feldolgozó egységből és az ezeket összekötő 

kommunikációs hálózatból áll. A szenzorok a fent említett módszerrel érzékelik a 

kisüléseket, átmenetileg rögzítik az adatokat, és számítják a megfelelő paramétereket, 

irányokat. A központi feldolgozó egység összegyűjti az érzékelőktől kapott 

információkat és meghatározza a villám részletes elektromos paramétereit, archiválja 

az adatokat. Mivel egy-egy eseményről több megfigyelő állomás is szolgál 

információval, a központi egység feladata szűrést végezni az adatok között, hogy az 

esetlegesen nem pontos vagy hibás jelzéseket kisebb súllyal vegye figyelembe, vagy 

elvesse, a lehető legpontosabb eredmény érdekében. 

Adatok kiértékelése [Dombai 2007] 

Az antennák által szolgáltatott nyers adatokat, a helyi feldolgozóegység előzetesen 

kiértékeli, és küldi a központ felé. Az elsődleges információk között van a villámlás 

pontos helye és ideje, és a legfontosabb elektromos paraméterek (polaritás, 

amplitúdó, homlokidő, hátidő, becsült villámáram, szállított töltés, detektáló 

állomástól mért távolság). Fenti adatokból a kiértékelő rendszer segítségével 

(SAFIRC program) további pontos és specifikus adatok számíthatók.  
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Az archív adatok feldolgozása a SAFIRD és EPM programok segítségével történhet, 

hasonlóan a real-time adatok feldolgozásához. Továbbá lehetőségünk van riportokat, 

villámeloszlásokat, statisztikákat készíteni.  

A rendszert ad-hoc mérési eszközökkel nehezen vagy szinte lehetetlen kalibrálni, 

ezért a paraméterek folyamatos finomhangolásával kell lehetővé tenni a beállítást, 

szüntelenül ügyelve a radarképek által szolgáltatott adatokkal való korrelálásra.  

A SAFIR beüzemelésével Magyarország nagy lépést tett előre meteorológiai 

technológiájának fejlesztése tekintetében. A világ több országában is létezik 

villámfigyelő hálózat, ezáltal integráció is megvalósítható az átfedő rendszerek 

között, így növelve a megbízhatóságot, illetve pontosságot. 
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Villámvédelmi szabvány 

 

Magyarországon ma a villámvédelem szabályozásában átmeneti helyzet van. Jelenleg 
a villámvédelem létesítését kötelezően a 9/2008. (II.23.) ÖTM rendelet írja elő, amely 
lényegében az [MSZ 274] szabvány előírásait tartalmazza. 2006-ban azonban 
megjelent az [MSZ EN 62305] szabványsorozat, és ennek következtében – három év 
átmeneti időszak után – 2009. február 1-ével visszavonták az MSZ 274-et. Egymás 
mellett létezik a kötelezően alkalmazandó ÖTM rendelet, és a részben más 
megközelítésen alapuló új MSZ EN 62305 villámvédelmi szabvány, amelynek 
alkalmazása az európai irányelvek alapján önkéntes. A helyzetet bonyolítja, hogy a 
villámvédelmi szabályozásban rövidesen újabb változások várhatók: a már előkészített 
új OTSZ hamarosan megjelenik, és a nemzetközi szabvány 2. kiadása is érvénybe lép 
2011-ben. A következőkben röviden áttekintem a Magyarországon korábban, illetve 
jelenleg érvényben lévő, a villámvédelemmel kapcsolatos előírásokat. 

MSZ 274 szabvány  
Az MSZ 274 szabvány első része az alapvető fogalmi meghatározásokkal foglalkozik, 

amelyeket az alábbiak szerint csoportosít: 

– Villámra vonatkozók. Itt határozza meg a szabvány a villámcsapással, a 

villámárammal, a becsapási ponttal, a villámcsapás káros hatásaival, a közvetlen 

villámcsapással, az indukált feszültséggel kapcsolatos fogalmakat. 

– Villámhárító berendezésre vonatkozók. Maga a villámhárító fogalma, levezetők, 

felfogók, földelők, mérési hely és földelési ellenállás találhatók meg ebben a részben. 

– Épületszerkezetre vonatkozók. Az utolsó részben magával az épülettel kapcsolatos 

fogalmakat definiálja a szabvány, mint például a védendő felület, tetőszerkezet, 

épületmagasság, éghetőségi csoportok. 

A szabvány második része az épületek és egyéb építmények villámvédelmi 

csoportosításával foglalkozik, az épületeket az alábbi csoportosítás alapján kell 

besorolni: rendeltetés, magasság és környezet, a tető szerkezete és anyaga, a 

körítőfalak anyaga, a környező levegő szennyezettsége és a másodlagos hatások 

következménye. 

A szabvány harmadik része a villámhárító berendezés műszaki követelményeivel 

foglalkozik. 
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Ebben a részben az előzőekben meghatározott csoportok alapján meg tudjuk állapítani a 

felfogó, levezető, földelő és a belső villámvédelem fokozatát, illetve itt tudjuk megadni a 

villámhárító alkatrészeinek anyagi jellemzőit, valamint az alkatrészek méretfokozatait. A 

különleges építményekre való előírás is itt található, például tornyok, kémények, kürtők, 

fémtartályok. 

A negyedik rész a felülvizsgálattal foglalkozik. 

A meglévő villámhárítót időszakosan meg kell vizsgálni, ellenőrizni kell, hogy még 

mindig megfelel-e az előírásoknak. A kapott eredményeket a felülvizsgálati naplóban fel 

kell tüntetni. Azt, hogy a felülvizsgálatot milyen gyakran kell elvégezni, az adott épület 

tűzveszélyességi osztálya határozza meg. 

 

OTSZ (9/2008 (II.23.) ÖTM rendelet) 

Az OTSZ (Országos tűzvédelmi szabályzat) harmadik részének harmadik fejezete 

foglalkozik villámvédelmi előírásokkal, ami a régebbi MSZ 274/1-4 szabvány alapjaira 

épült, de különbségek vannak köztük. Az OTSZ elsősorban a külső villámvédelemre 

összpontosít. Követelményeket állít a villámvédelmi felfogókra, a levezetőkre, a 

földelőkre, a potenciálkiegyenlítésre, a veszélyes belső megközelítések és a belső 

túlfeszültségek elkerülésére. Az OTSZ villámvédelemmel foglalkozó fejezete négy fő 

részből áll. Az elő fejezetben a témával kapcsolatos fogalommagyarázatok találhatók, 

külön bontva a villámra vonatkozó, a villámhárító berendezésekre vonatkozó és az 

épületszerkezeti fogalommeghatározásokat. A második részben az épületek, építmények 

besorolásához kapunk segítséget. Az általános előírások ismertetése után az épületeket 7 fő 

szempont alapján csoportosítja:  

– Rendeltetés szerinti csoportok 

– Magasság szerinti csoportok 

– A tető anyaga és szerkezete szerinti csoportok 

– Fémtartályok villámvédelmi csoportosítása 

– Szobrok és emlékművek villámvédelmi csoportosítása 

– A körítőfalak anyaga szerinti csoportok 

– A másodlagos hatások következménye szerinti csoportok  
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A harmadik rész a villámhárító berendezés tűzvédelmi műszaki követelményeivel 

foglalkozik. A villámvédelmi berendezés fokozatának megállapítása, felfogók, levezetők, 

földelők, szerkezeti előírások ismertetése, ezeket kiegészítve a villámvédelem alapelveivel. 

A negyedik rész a villámvédelem felülvizsgálatáról szól.  

MSZ EN 62305 szabvány  

62305-1 

Az új szabvány első része az MSZ 274-hez hasonlóan az alapfogalmakkal, általános 

alapelvekkel foglalkozik. A fejezetben megismerkedhetünk a legalapvetőbb 

alapfogalmakkal, illetve útmutatást találunk a későbbi fejezetek megértéséhez, mint 

például a villámparaméterek, a villám által okozott károsodások, védelmi intézkedések, 

építmények és csatlakozóvezetékek védelmének alapvető kritériumai. Ez a rész definiálja a 

később használt fogalmakat, amelyek nélkülözhetetlenek a többi fejezet megfelelő 

használatához, jó alapot nyújtva a tervezéshez.  

62305-2 

A második rész a kockázatelemzési eljárást mutatja be, amely talán az egyik legfontosabb 

része az új szabványnak, feladatát tekintve hasonló az elődjéhez, az MSZ 274-2-höz, 

viszont megközelítése alapvetően eltér tőle. A fejezet egy rövid fogalom-meghatározással 

indít és bemutatja a megértéshez szükséges általános jelöléseket is. E rész alapján meg 

lehet határozni az építményre, csatlakozóvezetékre jellemző paramétereket, mint például a 

károsodás forrását, típusait, a veszteség típusait, a kockázatot és a kockázati összetevőket, 

illetve az összesített kockázati összetevőket. Ezeknek a paramétereknek a 

meghatározásával a teljes kockázatot ki tudjuk számítani, az elfogadható kockázatot pedig 

az illetékes hatóság állapítja meg, így ennek a két paraméternek az összevetésével meg 

tudjuk határozni, hogy szükséges-e védelem kiépítése vagy sem. Ha a teljes kockázat 

kisebb, mint az elfogadható kockázat, akkor nincs szükség védelemre. Ha nagyobb, akkor 

olyan védelmi intézkedéseket kell hozni, amelyekkel teljesül, hogy a teljes kockázat 

kisebb, mint a megengedhető kockázat. A védelmet úgy határozzuk meg, hogy figyelembe 

vesszük minden egyes kockázati összetevő arányát a teljes kockázathoz képest, és a 

szükséges kockázati összetevőt csökkentjük különböző védelmi intézkedésekkel, a 

műszaki, gazdasági, költséghatékonysági szempontokra is ügyelve. A fejezet további része 

a mellékleteken keresztül segít a már említett paraméterek meghatározásához, valamint a 

fejezet végén esettanulmányok találhatók, amelyek segítenek az olvasónak a 

kockázatelemzés könnyebb megértésében, és segítséget nyújt a tervezésben. 
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62305-3 

A következő fejezet az építmények fizikai károsodásával és az életveszéllyel foglalkozik. 

Ebben a részben találhatók a villámvédelem fizikai kialakításával foglalkozó alapelvek, a 

külső és a belső villámvédelmi intézkedések. A fejezet meghatározza a külső 

villámvédelmi rendszer elemeit, a felfogókat, levezetőket, földelőket, illetve azok anyagi 

jellemzőire és méreteire ad útmutatást. A belső villámvédelem feladata a veszélyes 

másodlagos kisülések elleni védekezés a védendő építményben, ezeket a kisüléseket 

potenciálkiegyenlítéssel, vagy villamos elszigeteléssel lehet megakadályozni. Ezzel 

foglalkozik a fejezet belső villámvédelemmel foglalkozó része. A fejezet foglalkozik még 

a villámvédelmi rendszerek felülvizsgálatával és karbantartásával, valamint megtalálhatók 

benne az élőlények érintési és lépésfeszültség miatti sérülései elleni védelmi 

intézkedésekhez kapcsolódó alapelvek. 

62305-4 

A negyedik fejezet az építményekben található villamos és elektronikus rendszerekkel 

foglalkozik. Az erre vonatkozó szabvány létrehozására a villám elektromágneses hatásai 

miatt volt szükség, mivel a villám egyre nagyobb anyagi károkat okoz a villamos és 

elektronikus rendszerekben. Különösen fontosak az adatkezelő, adattároló, 

folyamatirányító, valamint a nagy értékű, nagyméretű, nagy bonyolultságú üzemek 

biztonságáért felelős elektronikus rendszerek. A szabvány irányelveket ad a belső 

villámvédelem kialakítására, az elektromágneses villámimpulzus (LEMP) elleni védelmi 

rendszer tervezésére, a mágneses árnyékolásra, a koordinált túlfeszültség-védelemre. 

A szabványban leírt elveknek és lépéseknek számos kritikai elemzését találhatjuk meg 

[Horváth 1992], [Horváth 1994], [Horváth 2006], [Horváth 2006b], [Horváth 2008], 

[Horváth 2010], [Horváth 2010b], [Darveniza et al. 2002]. Az általam végzett modell és 

algoritmus megalkotása során ezeket figyelembe vettem. 
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4. sz. Melléklet 
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Kockázat menedzsment alkalmazása  

Az alábbi lépések a 3.3 fejezetben leírtak alapján történnek. 

1. példa: távközlési torony 

1. lépés: kockázat azonosítás  

„Alapvető folyamatok, amelyek folytonosságát, minőségét vagy gyors helyreállítását 

szükséges garantálni (telekommunikáció, energiaellátás, közlekedés és elosztás, 

egészségügyi és vészhelyzet-szolgáltatások)”. 

„Infrastruktúra: kikötők, repülőterek, vasutak, autóutak, kábelhálózatok, 

távvezetékek” 

1. lépés: veszély értékelése  

Emberi sérülés: Emberi életveszély: I. kategória 

Anyagi veszteség: értékes ingóság veszteség: I. kategória 

Szolgáltatásokat ért veszteség: értékes szolgáltatás veszteség: I. kategória 

Környezetet ért veszteség: nincs sérülés: 0. kategória 

2. lépés: kockázat szabályozása,  

Emberi élet veszélyeztetése csökkenthető azzal, ha a munkások elkerülik a tornyokat 

zivatar esetén. A károk és a szolgáltatási veszteségek veszélyét közvetlen 

villámcsapás esetén teljesen nem lehet kiküszöbölni, de lehetséges izolálni a tornyot 

(lekapcsolni a villamosenergia-hálózatról stb.) annak érdekében, hogy korlátozzuk a 

kockázatot a közeli villámcsapás miatt abban az esetben, ha a maradék veszély az 

[MSZ EN 62305] és egyéb szabványok alkalmazása szerint nem elfogadható.    

Szükséges a preventív rendszert telepíteni: I. kategória 

2. példa: golfpálya  

1. lépés: kockázat azonosítás  

„emberek nyitott területen megfelelő villámvédelemmel ellátott 

menedék/hely/építmény stb. nélkül (MSZ EN 62305 alapján vagy egyéb szabvány 
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alapján): szabadtéri tevékenységek, sportpályák (labdarúgás, golf stb.), versenyek, 

zsúfolt események, mezőgazdálkodás, állattenyésztő tevékenység, horgászat, 

strandok, pihenő területek” 

2. lépés: veszély értékelése  

Zivatar alkalmával potenciális villám fenyegetés vonatkozik mindenkire a golfpálya 

nyitott területén. 

Emberi sérülés: Emberi életveszély: I. kategória; súlyos emberi sérülés: II. kategória 

Anyagi veszteség: nincs veszteség: 0. kategória 

Szolgáltatásokat ért veszteség: nincs veszteség: 0. kategória 

Környezetet ért veszteség: csekély természeti kár: III. kategória 

3. lépés: kockázat szabályozása  

Az életveszély csökkenthető, ha elkerüljük az emberek villámveszélynek való 

kitételét.  

Szükséges a preventív rendszert telepíteni: I. kategória 

 

3. példa: szélturbina farm (karbantartásával együtt): 

1. lépés: kockázat azonosítás  

„Alapvető folyamatok, amelyek folytonosságát, minőségét vagy gyors helyreállítását 

szükséges garantálni (telekommunikáció, energiaellátás, közlekedés és elosztás, 

egészségügyi és vészhelyzet-szolgáltatások)” 

„Infrastruktúra: kikötők, repülőterek, vasútak, autóutak, kábelhálózatok, 

távvezetékek” 

2. lépés: veszély értékelése  

Karbantartási műveletek vagy szélturbinák telepítése közben a dolgozók 

villámfenyegetésnek lehetnek kitéve.  

Emberi sérülés: Emberi életveszély: I. kategória; súlyos emberi sérülés: II. kategória 
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Anyagi veszteség: nincs veszteség: 0. kategória 

Kritikus alkotórész villámlás okozta sérülése esetén a szélturbina működése leállhat.  

Szolgáltatásokat ért veszteség: nincs veszteség: 0. kategória 

Környezetet ért veszteség: csekély természeti kár: III. kategória 

3. lépés: kockázat szabályozása  

A szélturbina egy alapvető szolgáltatás, aminek a folytonosságát, minőségét vagy 

gyors helyreállítását muszáj garantálni, de egy olyan munkahely is egyben, ahol 

zivatar esetén kockázat van és mindkét szituációt elemezni szükséges. Az emberéleti 

kockázat csökkenthető, ha a munkát végzők távol maradnak a szélturbinától zivatar 

esetén. A sérülések és szolgáltatás kiesés közvetlen villámcsapás esetén teljesen nem 

küszöbölhető ki, de preventív lépések tehetők (érzékeny berendezések szétkapcsolása, 

szélturbina park biztonságos üzemmódban stb).  

Szükséges a preventív rendszert telepíteni: I. kategória 
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5. sz. Melléklet 
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A mellékletben részletesen bemutatásra kerül két konkrét esetben a preventív 

villámvédelem tervezése, alkalmazhatósága: a Tököli repülőtér és Rábaring esetében. 

 
A Rábaring villámvédelme 
 
 
A RÁBARING bemutatása 
 

A RÁBARING 1984-ben épült próbapálya, mely a Rába Járműipari Holding Nyrt. 

kezelésében és tulajdonában áll (5M.1. ábra). Korábban elsősorban az anyacég által 

gyártott katonai és polgári célú járművek tesztelésére szolgált. Az elmúlt években 

autó és motorversenyeket rendeznek a pályán.  

 

 
5M.1. ábra. A Rábaring látképe [Lambert 2008] 

A komplexum területén, mely 90 hektáros több típusú pálya is található. A 

leghosszabb pálya 3,6 km hosszú, mely döntött ovális alakú kanyarokkal rendelkezik. 

A nagysebességű pálya által határolt kisebb, más funkciójú pályákat is találunk. A 

versenyeket a többféle pályák kombinációjával állítják elő, így a villámvédelemnek 

az egész területet le kell fednie. 

Épület a pályán nem található, a rendezvényekhez kötődően kerülnek 

könnyűszerkezetes megoldások a helyszínre, melyeket fix villámvédelmi 

megoldásokkal nem látnak el.  

A pálya környezetében kimagasló pont nincs, leközelebb a kb. 5 km-re eső Szent 

Márton hegy található. A nagysebességű pálya egyik kanyarjában található egy 30-35 

méteres domb, amin a nézők tartózkodnak. 

 

A pálya fizikai méretei 

 

A helyszín az 5M.2. ábrán számokkal jelölt fő részekből áll (közelítő méretekkel). 
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5M.2. ábra. A Rábaring áttekintési rajza [Lambert 2008] 

Villámvédelmi lehetőségek 

 

Mivel a 90 hektáros ring szinte teljes egészében helyszíne a rendezvényeknek, ezért 

az egész területtel célszerű számolni villámvédelmi szempontból. A területi 

adottságok miatt a teljes védelem rendkívül költségesen valósítható meg. 

Más rendezvényhelyszínekhez hasonlóan kell a preventív villámvédelmet kialakítani, 

azaz először definiálni kell a biztonsági zónákat, majd meg kell határozni az 

evakuációs pontokat, melyek a kellő létszámú néző befogadására alkalmasak továbbá 

ezeket el kell látni hagyományos villámvédelmmel. 

 

Hagyományos villámvédelmi rendszer 

Nem kiemelt területek besorolása: R1-M2-(T5)-(K3)-S1-H3 

A villámhárító-rendszer végső műszaki követelménye: V3d-L2d-F2/x 

A szervizparknak fenntartott területrész besorolása: R4-M1-(T5)-(K3)-S1-H3 

A villámhárító-rendszer végső műszaki követelménye: V4d-L4d-F4/r 

Felfogó elhelyezése látható az 5M.3. ábrán, melynek költsége kb. 70 millió Ft. 
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5M.3. ábra. A felfogók elhelyezése [Lambert 2008] 

Preventív villámvédelmi rendszer: 

A vizsgált területen zónás kialakítás esetén az előjelzést követően az alábbi 

intézkedések végrehajtása szükséges: 

1. Meg kell szakítani az adott rendezvényt, ~3-4 perc 

2. A robbanásveszélyes vagy gyúlékony anyagokat védett helyre kell szállítatni, 

~5 perc 

3. Meg kell kezdeni az evakuációt és minden nézőt biztonságos helyre kell 

vinni, ~15-20 perc 

4. Hatóságok: mentők, tűzoltók, katasztrófavédelem értesítése, ~2 perc 

 

Folyamatos egész évre vonatkozó FPLP költség kb. 5 millió Ft, csak néhány hónapos 

nyári időszakra kiterjedő kb. 2 millió Ft. 

 
A Tököli repülőtér villámvédelme 
 

A reptéren nagyon sokféle a rendezvényt tartanak: drift futamok mellett autós, motors 

gyorsulási versenyeknek, rally és kamionos versenyeknek, továbbá autós 

találkozóknak és bemutatóknak ad otthont. A legnevezetesebb esemény mégis talán a 

Red Bull Air Race világfutamai, az elsőt amin közel 1500 néző vett részt a reptéren 

rendezték meg majd több alkalommal az augusztus 20-ai ünnepségekhez szolgált 

háttérbázisként. 

A terület felépítése (5M.4. ábra): 
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5M.4. ábra. A Tököli repülőtér [Tóth 2010] 

Hagyományos villámvédelmi rendszer tervezése 

Nem kiemelt területek besorolása: R2-M2-T5-K3-S1-H2-(B1) 

A villámhárító-rendszer végső műszaki követelménye: V3d-L3d-F3/r 

Klasszikus villámvédelem kialakításának ábrázolása (5M.5. ábra): 

 

5M.5. ábra. A klasszikus villámvédelem [Tóth 2010] 

Összes költsége kb. 60 millió Ft. 

Preventív villámvédelemi rendszer 

A bemutatott tervezési folyamatot követve, a versenyek esetén végrehajtandó 

preventív intézkedések: 

• A verseny gyors felfüggesztése:, ~ 2-3 perc 
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• A résztvevők tájékoztatása a zivatar közeledtéről, majd evakuálása, 

biztonságos helyre vitele, ~ 15-20 perc 

• Hatóságok: mentők, tűzoltók, katasztrófavédelem értesítése, ~ 2 perc 

Folyamatos, egész évre vonatkozó FPLP költség kb. 5 millió Ft, csak néhány hónapos 

nyári időszakra kiterjedő 2-3 millió Ft. 
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6. sz. Melléklet 
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A fuzzy logika alapjainak áttekintése 

A témával kapcsolatos alapismeretek elsajátításához Kóczy T. László és Tikk 

Domonkos Fuzzy rendszerek könyve ajánlható [Kóczy 2000] az értekezésben foglalt, 

fuzzy logikával kapcsolatos részek könnyebb megértése érdekben röviden ebben a 

mellékletben foglalható össze a leglényegesebb tudnivalókat. 

A fuzzy logika elméletét 1965-ben Lotfi A. Zadeh alapozta meg. Pontosabban szólva 

ő definiálta először a fuzzy halmazok fogalmát. Ennek lényege, hogy szemben a 

klasszikus halmazokkal, ahol az univerzum egy eleméről egyértelműen eldönthető, 

hogy adott halmazba tartozik-e, vagy sem, a fuzzy halmaz esetén az univerzum 

minden eleméhez egy 0 és 1 közötti értéket rendelünk, amely megadja, hogy az adott 

elem milyen mértékben tartozik a kérdéses halmazba. Ez a tagsági érték, amelyet 

minden x értékhez hozzárendelve jutunk a fuzzy halmazt (A) definiáló univerzumelem 

- tagsági érték függvénykapcsolathoz, a tagsági függvényhez, melynek jele: µA(x). 

Egyszerűbben: a fuzzy halmazt univerzuma és tagsági függvénye definiálja. 

A fuzzy halmazokra értelmezhetők a halmazelméletben megismert műveletek. A 

három alapműveletet (metszet, unió, komplemens) Zadeh az alábbiak szerint 

definiálta.    

- két fuzzy halmaz metszete legyen az adott x∈X -hez tartozó tagsági értékek közül a 

kisebbik (minden x-re), azaz µA∩B(x)=MIN{µA(x);µB(x)} 

- két fuzzy halmaz uniója legyen az adott x∈X -hez tartozó tagsági értékek közül a 

nagyobbik (minden x-re), azaz µA∪B(x)=MAX{µA(x);µB(x)} 

- fuzzy halmaz komplemense legyen 1-µA(x). 

Később Szugeno, Hamacher, Yager, Dombi, a Dubois-Prade szerzőpáros és mások 

újabb definíciókat is adtak (más szempontok figyelembevételével). A metszet 

fogalmát leíró normákat t-normáknak (trianguláris normák), az uniót definiálóakat 

pedig s-normáknak nevezik. A definíciók közös vonása, hogy megfelelnek a 6M.1. 

táblázatban ismertetett axiómáknak és mindegyik komplemens-t-norma-s-norma 

hármasra teljesülnek a De Morgan azonosságok. Legtöbbjük speciális esetben a 

Zadeh-féle definíciókat adja. 

Az elmélet gyakorlati alkalmazása szabályozástechnikai feladat megoldására 

Mamdani nevéhez köthető. Az általa (és Assiliani nevű doktorandus hallgatója által) 
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kidolgozott módszer ma is alapja a fuzzy alapú, minősítő szabályozóknak, illetve 

következtető gépeknek (FIS). Az értekezés szempontjából ez utóbbiak a 

legfontosabbak.  

6M.1. táblázat. Fuzzy halmazokra alkalmazott műveletek axiómarendszere 

Axiómarendszer 

Metszet:            Unió: 

1.a.          i(1,1) = 1           i(1,1) = 1 

   b.          i(1,0) = 0           i(1,0) = 1 

   c.          i(0,1) = 0           i(0,1) = 1 

   d.          i(1,0) = 0           i(0,0) = 0 

2.          i(a,b) = i(b,a)           i(a,b) = i(b,a) 

3.          i(i(a,b),c) = i(a,i(b,c))                               i(i(a,b),c) = i(a,i(b,c)) 

4.          a <= a’ és b <= b’ esetén         a <= a’ és b <= b’ esetén 

          i(a,b) <= i(a’,b’)                      i(a,b) <= i(a’,b’) 

5. i folytonos 

 

Felépítésük lényege, hogy adott bemeneti értékekhez az alábbi módon rendelnek 

kimeneti értéket (vagy értékeket). A bemenetekhez tagsági függvényeket rendelnek, 

amelyek minősítik a lehetséges bejövő adatokat (pl. kicsi, nagy, közepes). Ezeknek a 

tudásbázisban tárolt függvényeknek a felhasználásával minden bemeneti értékhez egy 

[0,1] intervallumba eső értékeket kapunk (illeszkedési mérték). 

A bemenetek és a kimenetek között egyszerű szabályokat definiálunk (pl. ha az 1. 

bemenet nagy és a második bemenet kicsi, akkor az 1. kimenet közepes, stb.). 

Megvizsgáljuk, hogy adott bemeneti érték-kombinációra mely szabályok teljesülnek. 

Az illeszkedési mértékek alapján meghatározzuk, hogy a kimeneti tagsági 

függvényeket milyen mértékben kell figyelembe venni, majd kiszámítjuk a kimenet 

értékét. A leírtkat leginkább egy egyszerű példán keresztül lehet megérteni. 

A levegő hőmérsékletének megfelelően szeretnénk működtetni egy ventilátort, 

amelynek szabályozható a fordulatszáma. Legyen az x bemenő jel a szoba 
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hőmérséklete, az y kimenő jel pedig a ventilátor fordulatszáma. A két jel minősítésére 

úgynevezett nyelvi változókat vezetünk be. Az egyszerűség kedvéért a hőmérsékletet 

három változóval jellemezzük: langyos, meleg, vagy forró; míg a ventilátor 

fordulatszámát a lassú vagy gyors szavak segítségével minősítjük. Ezt követően 

meghatározzuk a tudásbázisban tárolandó szabályokat: 

HA   x:    langyos  meleg   forró 

AKKOR  y:  lassú   gyors   gyors 

Ezek után egy mért hőmérséklet-értékhez meg tudjuk adni, hogy az milyen mértékben 

langyos, meleg, vagy forró, ahogyan az a 6M.1. ábra bal oldali részén látható. Az így 

kapott illeszkedési mértékek, esetükben a µL és µM értékek által, a hozzájuk tartozó 

tagsági függvényekből kimetszett terület súlypontja adja a kimenő jelet, y-t. (Center 

of Area, röviden COA módszer.) 

 

6M.1. ábra. A kimenő érték meghatározása 

Vannak olyan esetek, amikor az átlapolt területeket (esetünkben L és Gy közös része) 

kétszeres súllyal veszik figyelembe (Center of Gravity, COG), és sokszor 

alkalmazzák a Larsen szabályt is, melynek lényege, hogy a kimenő jelhez tartozó 

tagsági függvényeket arányosan úgy kicsinyítjük, hogy maximális értékük 1 helyett 

épp a bemenő jelből származtatott tagsági érték legyen (esetünkben pl. Gy-nél µM) és 

ezután számítják ki a geometriai középpont vagy a súlypont helyét. 
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Baleset 2007. június 4-én a Paks – Sándorfalva 400 kV-os 

távvezetéken 
 

A távvezetékeken végzett karbantartási vagy egyéb tevékenység során a 

tevékenységet végző szakszemélyzet ki van téve a villámcsapás másodlagos 

hatásainak (főként a vezetett túlfeszültségeknek), amennyiben a munkavégzés tárgyát 

képező távvezetéket (annak egyik oszlopát, védővezetőjét vagy valamely 

fázisvezetőjét) villámcsapás éri. Ezt elkerülendő, az OVIT ZRt. akkori szabályozása 

szerint a munkavégzést nem szabadott elkezdeni, ill. fel kellett függeszteni, ha a 

munkát végző, ill. irányító személy(ek) villámot érzékelnek. 

Ez a gyakorlat azonban (figyelembe véve, hogy egy távvezeték-szakasz több száz 

kilométeres is lehet) több problémát is felvet.  

Egyrészt, olyan esetben, amikor egy hosszabb vezetékszakasz két vége között 

domborzati akadály van (pl. domb, hegytető) előfordulhat, hogy a vezeték egyik 

végét anélkül éri villámcsapás, hogy a másik vég közelében dolgozók előzetesen 

észlelnék a zivatart.  Ilyen eset fordult elő 2007. június 4-én a Paks – Sándorfalva 400 

kV-os távvezetéken, amikor a távvezetéket érő közvetlen villámcsapás hatására két 

szerelő áramütés okozta balesetet szenvedett. 

A munkacsoport 2007. június 4-én, tiszta napsütéses időben kezdte a munkát. A 

sérültek feladata a Paks – Sándorfalva 400 kV-os távvezeték 251. sz. 

feszítőoszlopának szigetelőcseréje volt, a baloldali fázison (R fázis).  

A Sándorfalva felé eső szigetelőcsere rendben megtörtént. A technológiai utasítás 

szerint az oszlopon kialakított földelő tüskére és a sodronyra kell elhelyezni a 

földelést (7M.1. és 7M.2. ábra). Az egyik szerelő a Paks felőli oldalon a földelést az 

áramkötésre és az oszlopkarra helyezte föl. Az oszlopkaron a földelés helyét 

megcsiszolva helyezte el a szorítót. 

        
7M.1. ábra. A baleset helyszíne 
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A szigetelő cseréje közben kb. 14 óra 45 perckor beborult az ég, de zivatarnak vagy 

esőnek nem volt jele. A szerelő a középső szigetelőt beengedte, kollégája készült a 

másik oldal beengedéséhez, közben a sérült a bal oldalával a feszítő háromszögnek 

támaszkodva figyelte a munkatársa tevékenységét. Kb. 15 órakor a szerelő semmi 

rendelleneset nem tapasztalt, de a földön tartózkodó munkatársai egy petárda jellegű 

hanghatásra lettek figyelmesek, mely közben fényjelenség is tapasztalható volt, 

melyet a sérült oszlopon levő kollégája is tapasztalt.  

A későbbi elemzések során kiderült, hogy Pusztamérges határában, a 200. sz. oszlop 

térségében zivatar volt, jelentős villámlással és esővel (7M.3. ábra), ami kb. 20 km 

távolságra van a munkavégzés helyétől. A villámcsapás vándorhullám formájában 

terjedt végig a fázisvezetőn. A villámcsapás nem a villámvédelmi vezetőt, hanem a 

fázisvezetőt érte, így nem a védővezetőn vezetődött le. 

    
7M.2. ábra. A baleset helyszíne 

    
7M.3. ábra. SAFIR adatok 
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Rotorvoltmérők alkalmazhatósága távvezetéki munkavégzéskor 

Az EB2009 egy a BME Villamos Energetika Tanszékén Dr. Horváth Tibor Prof. 

emeritus által fejlesztett NaF távvezetékek villamos és mágneses erőtérszámító 

program. A programba implementálásra került a magyar villamosenergia-rendszerben 

használatos távvezetékek adatai, továbbá a felhasználó tetszőleges elrendezésű 

távvezetéket is szerkeszthet. A kiválasztott oszlopkép után, a felhasználó megadja a 

vezeték elrendezést, villamos és geometriai adatait, az oszlopok távolságát továbbá az 

oszlopköz paramétereit, belógást. 

Az 8M.1 és 8M.2 ábrákon egy 120 kV-os, kétrendszerű vezeték környezetében 

fellépő legnagyobb villamos térerősség látható két különböző fázis-elrendezés esetén. 

Az 8M.3 és 8M.4 ábrákon 1,8 m telepítési magasságot feltételezve (pl. állványra 

telepített rotorvoltmérő) látható a villamos térerősség változása. A szimulációk 

alapján megállapítható, hogy az oszlopok közelében a váltakozó villamos erőtér és a 

zivatarfelhő töltései által létrehozott EZ villamos térerősség összemérhető nagyságú. 

Kiértékeléskor EZ-t torzító hatása mellett figyelembe kell venni (az esőcseppek 

töltésén kívül), hogy szét kell választani a jel váltakozó és egyenfeszültség 

összetevőjét is vagy ki kell szűrni az 50 Hz-es komponenst pl. aluláteresztő szűrővel. 

 
8M. 1. ábra. 120 kV-os távvezeték villamos erőtere kedvezőtlen esetben 
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8M. 2. ábra. 120 kV-os távvezeték villamos erőtere kedvező esetben 

 
8M.3. ábra. 120 kV-os távvezeték villamos erőtere, 1,8 m-en kedvezőtlen esetben 
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8M.4. ábra. 120 kV-os távvezeték villamos erőtere, 1,8 m-en kedvező esetben 

i(t) = U∂C/∂t + C∂u//∂t 

8M.5 ábrán látható módon térerősség származtatható. A számítás U feszültségre 

kapcsolt és egy földelt elektródpár között fellépő erőtérre történik. 

 
8M.5. ábra. Rotorvoltmérő térerősséggel arányos áramjele [Gaál 2011] 

Egy átlagos rotorvoltmérő elektródjának felülete „kitakart” állapotban Am=20 cm2. 

8M.6. ábrán látható kialakításban a forgó, földelt rostély lemniszkáta alakú 
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8M.6. ábra. Lemniszkáta magyarázata [Gaál 2011] 

Ezen elrendezésben A(t) időfüggvénye: 

A(t) = A0 + 0,5Amsin(ωRt), 

ahol A0=Am/2 és ωR=2πkn (k: a rostélyba vágott lyukpárok száma, n: a rostély 

fordulatszáma, 1/s-ban). Legyen ωR = 1428 1/s, A(t) deriváltja: dA(t)/dt = 

0,5ωRAmcos(ωRt)         

A zivatarfelhő töltéséből a villamos térerősség egyen, míg a távvezeték erőteréből a 

térerősség váltakozó összetevője származik. 

A távvezeték torzító hatásával csökkentett értékű egyen térerősség: E0 = 2000 V/m. 

Esetünkben a rotorvoltmérő a távvezeték középvonalától kb. 12 m-re helyezkedik el, 

és a váltakozó térerősségkomponens csúcsértéke Em = 370 V/m. A villamos 

térerősség időfüggvénye és annak deriváltja a következő alakban írható fel: 

E(t) = E0 + Emsin(ωt)         

dE(t)/dt = Emωcos(ωt)         

A fenti egyenletek alapján az áram időfüggvénye: 

i(t) = ε0((E0+Emsin(ωt))0,5ωRAmcos(ωRt)+(A0+0,5Amsin(ωRt)) Emωcos(ωt))  

A(t), E(t) és i(t) időfüggvények a 8M.7-9. ábrákon láthatók. A rotorvoltmérők 

jelentős számban olyan kialakításúak, hogy az áramjelet feszültségjellé alakítják, 

felerősítik majd egyenirányítják, mely egy optikai szenzor segítségével történik. 
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8M.7. ábra. Rotorvoltmérő-tesztelektród kitakart felületének időbeli változása 

8M.8. ábra. A térerősség időbeli változása a telepítés helyén 

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4
x 10-5

t(s)

A(
m

2)

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1
0

500

1000

1500

2000

t(s)

E(
V/
m
)



Németh Bálint M48  Doktori értekezés, 2014 - Mellékletek 

8M.9. ábra. A térerősség időbeli változása a telepítés helyén 

 

8M.10. ábra. Optokapu segítségével egyenirányított jel 

A kapott jel egy digitális kapcsolóelemet vezérel, amely vagy a jelet, vagy annak 

minusz egyszeresét kapcsolja a kimenetre. 8M.10. ábrán látható a vezérelt 
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egyenirányítás eredményeként a lüktető egyenfeszültség, szét lehet választani  a 

váltakozó és az egyen jelet. Amennyiben a 8M.10. ábra jelét egy extrém kis 

törésponti frekvenciájú aluláteresztő szűrőre vezetjük kiküszöbölhető a távvezeték 

erőteréből származó komponens. Az ilyen megoldásnak vannak hátrányai is pl. a 

hirtelen térerősség változás, amely a közelben lecsapó villám hatására jön létre, kellő 

dinamikával nehezen követhető, amivel pont a preventív védelem számára előnyös 

információról mondunk le. Akár a távvezetéktől távoli vagy az oszlopra helyezett 

telepítést választjuk szükséges több érzékelő telepítése a vezeték nyomvonalán. 
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MAID (minimum air insulation distance) meghatározása az IEEE szabvány alapján 

Az IEEE irányelvei szolgálnak többek között a [NESC C2-2002] valamint az OSHA 

1910.269 [OSHA Part 1910]  és 1926.950 [OSHA Part 1926]  szabályozások alapjául. 

A legkisebb szigetelési távolság számításához szükséges átütési szilárdság adatok 72,5 kV 

névleges feszültségszintig a 4-1995 jelű IEEE szabvány [IEEE Std 4-1995] alapján állnak 

rendelkezésre. 72,5 kV felett az 516-2003 jelű IEEE szabvány a mérvadó. 

A NESC szabályozás alapján 72,5 kV névleges feszültségszintig az IEEE 4-1995 szabvány 

által előírt távolság és 0,62 m ergonómiai összetevő szükséges, 72,5 kV felett az IEEE 

516-2003-ban meghatározott távolság és 0,31 m ergonómiai összetevő a követelmény. 

Az IEEE szabvány nem veszi figyelembe a sérült szigetelőket vagy a határozatlan 

potenciálon lévő objektumokat. E szabvány szerint a MAID értéke a 2. összefüggés alapján 

határozható meg. 

D = (C1 ∙ C2+ a) ∙ T ∙ kVLG 

ahol 

C1 0,01, vagy 1%-a a rendszer fázisfeszültségének 

C2 1,0, amennyiben nincsenek szerszámok a MAD-en belül 

a telítési tényező 630 kV és afeletti névleges feszültség esetén 

T a legnagyobb előforduló kapcsolási túlfeszültség viszonylagos egységben 

kVLG a rendszer fázisfeszültségének effektív értéke 

A különböző - viszonylagos egységben kifejezett - kapcsolási túlfeszültségek esetén fázis-

föld elrendezésben az IEEE szabvány szerint megengedhető MAID-értékeket a 9M.1. 

táblázat foglalja össze. 
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9M.1. táblázat. A MAID távolság értéke fázis-föld elrendezés esetén, különböző kapcsolási 

túlfeszültségeket figyelembe véve 

 

a táblázatban: 

LL a rendszer névleges vonali feszültsége kV-ban 

T a maximális átmeneti túlfeszültség értéke viszonylagos egységben 

Fontos megjegyzés, hogy a táblázatban nem meghatározott feszültségszintek esetén 

interpoláció nem alkalmazható: ilyen esetekben pontos számítás szükséges. 

Az összefüggés számos fizikai kísérlet alapján lett meghatározva az 1960-as években 

minden, az [ANSI C84.1-1995] előírásban megadott feszültségszintre. Szintén számos 

kísérlet és EMTP-szimuláció eredményeképp határozták meg az összefüggésben szereplő 

„T” túlfeszültséget jellemző tényező értékét is. 

Az IEEE szabvány figyelembe veszi a különböző távvezetékek eltérő tengerszint feletti 

magasságát, és az ebből adódó különböző MAD és MAID értékeket [Hotte 1992]. A 

tengerszint feletti magasságból adódó korrekciós faktorokat a 14M.2. táblázat foglalja 

össze. 

 

 

 

 



Németh Bálint M53  Doktori értekezés, 2014 - Mellékletek 

9M.2. táblázat. Tengerszint feletti magasságból adódó korrekciós tényezők az IEEE-

módszer alapján 

Tengerszint feletti magasság 
[m] 

Korrekciós 
tényező 

900 1,00 
1200 1,02 
1500 1,05 
1800 1,08 
2100 1,11 
2400 1,14 
2700 1,17 
3000 1,20 
3600 1,25 
4200 1,30 
4800 1,35 
5400 1,39 
6000 1,44 

 

MAID meghatározása az IEC szabvány alapján 

Az [IEC 61472] szabvány által meghatározott, MAID számítására vonatkozó módszert 

számos, napjainkban megjelent cikkben elemezték [Gela et al. 1998], [Gela et al. 1998b], 

[Gela et al. 2000]. 

A módszer az átütésekkel kapcsolatos CRIEPI-formulán alapszik [Kishizima et al. 1984]. 

Figyelembe veszi a sérült szigetelőket, a határozatlan potenciálon lévő objektumokat és 

számos egyéb olyan tényezőt, amelyet az IEEE módszere nem foglal magába. Szintén 

különbségként jelenik meg, hogy míg az IEEE szerint az ergonómiai összetevő értéke előre 

meghatározott, az IEC módszer során ez választható. 

Az IEC módszer alapján a MAD értéke az alábbiak szerint határozható meg: 

D! = 2,17(e
!!"

!"#"!! − 1) 

ahol 

U90 KS∙U2 

U2 
!
!
U!u! 

US a rendszer maximális névleges feszültsége 
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u2 a 2%-os valószínűségű túlfeszültség, u! =
!!!!,!"
!,!"

 

KS a biztonsági tényező 

Kt ks∙kg∙ka∙kf∙ki 

ks, kg, ka, kf, ki módosító tényezők 

A szabvány által javasolt ergonómiai tényező értéke 300 mm. 

 


