
 

 

Proceedings of the 
Conference on Problem-based Learning 

in Engineering Education 

 

10th October 2014 

 

organised by the 

Department of Basic Technical Studies 

Faculty of Engineering University of Debrecen 

 

Edited by Imre Kocsis 

 

ISBN 978-963-473-761-2 

www.eng.unideb.hu/mat 

  



Conference on Problem-based Learning  University of Debrecen in Engineering Education 10.10.2014  Faculty of Engineering 

2 

 

 

Contents 
 

CONTRIBUTIONS IN ENGLISH 

Éva ÁDÁMKÓ (PBLEE/14/01)(PBLEE/14/01)(PBLEE/14/01)(PBLEE/14/01)    Design and Correctness Proof of Cryptographic Protocols 
Adrien ÁRVAI-MOLNÁR, Rita NAGY-KONDOR (PBLEE/14/0(PBLEE/14/0(PBLEE/14/0(PBLEE/14/02222))))    Importance of Visualization Methods in Descriptive Geometry 
Csaba KÉZI, Adrienn VARGA (PBLEE/14/0(PBLEE/14/0(PBLEE/14/0(PBLEE/14/03333))))    Difference Equations in Economics 
Imre KOCSIS (PBLEE/14/0(PBLEE/14/0(PBLEE/14/0(PBLEE/14/04444))))    Six Sigma – Statistical Tools and Considerations in Maintenance Engineering 
Gusztáv Áron SZÍKI (PBLEE/14/0(PBLEE/14/0(PBLEE/14/0(PBLEE/14/05555))))    Mathematical Modelling of a Car Diagnostics Problem Using the Maple 13.0 Software 
Adrienn VARGA, Csaba KÉZI, (PBLEE/14/0(PBLEE/14/0(PBLEE/14/0(PBLEE/14/06666))))    Some Remarks About Functional Equations in Higher Engineering Education 
 

CONTRIBUTIONS IN HUNGARIAN 

Ivett Anita CSIZMADIA (PBLEE/14/0(PBLEE/14/0(PBLEE/14/0(PBLEE/14/07777))))    A geotermikus energia: komplex hasznosítás egy kisváros példáján keresztül 
Barnabás GYŐRI (PBLEE/14/0(PBLEE/14/0(PBLEE/14/0(PBLEE/14/08888))))    Magyarország környezetbarát energiatermelése 



Conference on Problem-based Learning  University of Debrecen in Engineering Education 10.10.2014  Faculty of Engineering 

3 

 

Balázs KULCSÁR (PBLEE/14/0(PBLEE/14/0(PBLEE/14/0(PBLEE/14/09999))))    Hévízkutak hasznosítási szerkezete és az abban rejlő kihasználatlan kapacitások Magyarországon 
Attila VÁMOSI, Krisztián DEÁK (PBLEE/14/(PBLEE/14/(PBLEE/14/(PBLEE/14/11110)0)0)0)    A FEMAP végeselemes módszer bemutatása és programozási lehetőségei 
Dénes KOCSIS, Mária PRINCZ, Lajos KOZÁK (PBLEE/14/(PBLEE/14/(PBLEE/14/(PBLEE/14/11111111))))    Természetvédelmi, környezetvédelmi, örökségvédelmi és régészeti adatbázis létrehozása a ZENFE projekt keretében 
 



Conference on Problem-based Learning  University of Debrecen in Engineering Education 10.10.2014  Faculty of Engineering 

4 

 

Design and Correctness Proof of Cryptographic 

Protocols 

ÉVA ÁDÁMKÓ 
University of Debrecen, adamko.eva@eng.unideb.hu  
Abstract: In this article I briefly describe the designing process of cryptographic protocols, and why it required to prove its correctness. I give a brief insight in the properties to prove, and presents an example.  
Introduction 

Thanks to the spread of modern technology, a wide range of tasks which needed human assistance thus far, can be solved by automatic or semiautomatic devices. In addition these days storing personal, business or other kind of  data means mostly storing it digitally, not only storing on paper, and the communication process is often carried out digitally too. So the level of the technology’s development raises many interesting question to be solved. Let’s take a simple example, while the sensitive data stored on paper the security of these can be granted by a lock that hard to open, or by thick walls, namely the data needed only physical security. Or another example, until the sign of a contract required that the contracting parties had to be present in person, it was easier identify each other, or a conversation could easily kept secret if the physical conditions ensured. However, storing data digitally and the above-mentioned change of communication and several other changes in our regular way of living, involves the concept of digital security. Namely, what is worth when our expensive servers are physically stored in a safe place, but the servers have connection with the Internet, and there is no protection on the network, or how can someone identify himself to an online bank when he is not present in person? None of the above-mentioned scenarios are very new problems, but day by day we have to face newer and newer similar issues to fix because the lack of digital security. The cryptographic protocols are the right tools to provide solution of the aforementioned or similar tasks. The structure of the article is the next, the 2. section defines the basic concepts, the 3. section presents the process of cryptographic protocol’s designing. In the 4. section I give a brief introduction about vulnerabilities and correctness proof of cryptographic protocols. In the 5. section I introduce a location stamp protocol, and broadly show the designing and proofing process of this protocol. Section 6. stands for the conclusion. 
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1 Basic concepts 

Definition:  “A cryptographic protocol is defined as a series of steps and message exchanges between multiple entities in order to achieve a specific security objective.”[1]   
The achievable objectives are the following, authentication, key exchange, secret splitting, blind signatures, zero-knowledge proofs, non-repudiation, secret sharing, secure elections, electronic money, secure communication etc. In the most common cases we distinguish authentication and key exchange protocols. Cryptographic protocols can achieve the above-mentioned objectives with using cryptographic primitives. 
Definition:  „Cryptographic primitives form the fundamental building blocks of cryptographic applications and protocols.” [2] 
Here are a list of the most frequently used primitives: digital sign, time stamp, hash functions, random number generators and symmetric or asymmetric encryption schemes.  All of the cryptographic primitives are tested, properly working cryptographic algorithms. 
2 Designing cryptographic protocols 

Several reasons exists why a cryptographic protocol have to be made, but the process of designing one is mostly the same.  
First of all we have to define the process, what needs digital security, namely the objective of the protocol has to be decided. The chosen process has to be described in a form which is easy to understand and analyze, for example it is easy to represent a protocol with a block diagram. As I mentioned in the introduction the progression of the modern technology gives many possibilities, many chances to find an unsecure process. 
Secondly the number of parties has to be specified, in most cases it is a very easy step because usually the first steps uniquely determine the number of parties. Literature distinguishes two types of cryptographic protocol based on the number of participants, the two-party and the multi-party protocols. Certainly making a secure two-party protocol always easier than making a secure multi-party protocol. 
Third step is to investigate the technical limits of the given problem, it has to be consider the maximum possible computational, storage and financial capacity which is available.  
As a next step the expected security level has to be settled. There are several different factors that affect on the security level of a protocol. For example, everybody can feel that there are differences between protecting personal data and national data. 
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After the first four step is done, it is the time to investigate the vulnerabilities. Each process is unique, but there are some general type of flaws that should examine, like the lack of secure communication channel, the weak or non-existent encryption of the messages, etc.  
After concluding the right conclusions of the previous designing steps we have to select the best fitting cryptographic primitives. 
3 Correctness proof of cryptographic protocols 

In the previous section I sketched the procedure of making a cryptographic protocol, in this section I will give a brief introduction how can we proof the proper working of a protocol. What does mean that a cryptographic protocol is correct? A cryptographic protocol is correct if it does what we state about it. First we know that the building blocks of cryptographic protocols are the cryptographic primitives, and we know that all cryptographic primitives are properly working cryptographic algorithms, but it is not enough. It has to be proved that the combination of the chosen primitives, and the established connection and order between it, have the expected security level. Proving the correctness of a cryptographic protocol from all of the aspects is a very hard, and mostly unsolvable problem that is why we have to choose the most important properties of the protocol, and prove only the correctness of its. In the literature the following properties has proved the more often, authenticity, data integrity, unreusability, confidentiality or non-repudiation. In order to prove the aforementioned properties the protocol has to be formalized and analysed in some way. There are several methods which able to help formalizing and analysing a cryptographic protocol. Some methods are able to formalize and analyse not only cryptographic, but general protocols too, these are the general purpose verification methods. Other methods available like theorem provers, strand spaces, type checking or automatic verification methods. In this article I use an automatic verification tool, which name is ProVerif, and this is based on the Applied-Pi calculus. In ProVerif only a limited set of properties can be proved, but it is able to formalize the most important cryptographic primitives. ProVerif is deterministic, but it cannot prove all of the properties which can be formalized by it. If it proves a property it stands, but if it cannot prove a property it does not mean that it not stands. 
4 Location stamping protocol 

Due to rapid growth of GNSS based techniques in everyday life, like the locating-, passenger 

guiding-, traffic controlling-, tracking- or navigation system, the location stamping protocol became a worth considering idea. The last sentence describe the problem to solve, so the objective of this protocol is to provide a location time information based on GPS coordinates. The protocol has three parties: 
• GPS satellites, 
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• Mobile Device (MD) and 
• Certification Authority (CA). 

 

Figure 1. Location stamp protocol for GPS coordinates 
The required level of security in this case is as high as it is possible that is the reason I did not consider about the available storage, computational or financial capacity. The goal was making 
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the most secure protocol, which is able to solve the above-mentioned problem. In the protocol I used three fundamental cryptographic primitive, a digital sign, a hash function and a time stamp.  
Although there are three parties, I only consider the relation of the MD and the CA, because there are several techniques to protect the data which come from the GPS satellites, but this protocol deal with protecting merely the derived information. The Authentic Software (AS) will take over the role of MD in the process because this is the tool by the MD realizes the information flow. The communication channel is public between the MD and the CA. To formalize the proof I use the Applied-Pi calculus and I implement the automatic verification in ProVerif. I survey the following security requirements:  
Authenticity: in the course of the protocol it is necessary to ensure that the data are genuine (raw data, calculated coordinates, time), and that both the Authentic Software (AS) and the Certification Authority (CA) can confirm that they are who they claim to be. 
Data integrity: in cryptography data integrity means maintaining the original message. In the case of our protocol data integrity means that the CA can check that the content of the message sent by the AS has not been tampered with for example a modified software on the mobile device which calculates false coordinates, or direct adding fake location information to the device by hand, or by sms, or via email. Furthermore the AS can also verify the same. 
Non-repudiation: the goal of non-repudiation in this particular case is to protect the AS against denial by the CA of having participated in the communication. 
Unreusability: only the actual AS can use the raw data, and the calculated coordinates for asking a location stamp. 
No-framing: this property provides that only the actual AS can use the generated authentic location stamp by the CA.   
As a final result, after formalizing and analysing the properties the authenticity, the data integrity and the non-reusability are stands, but in ProVerif I cannot formalize the other two properties. 
5 Conclusion  

It seems to be very easy to design, analyse and implement goal determined cryptographic protocol, but several problems are able to occur during these processes, so it is important, to investigate the solvable problem from many different aspects. In this lecture I briefly show a design and a proof process, interested reader can read about these two topics in [4] and [8].  
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Importance of Visualization Methods in Descriptive 

Geometry 

ADRIEN ÁRVAI-MOLNÁR, RITA NAGY-KONDOR 
University of Debrecen, mazg@freemail.hu University of Debrecen, rita@eng.unideb.hu 
Abstract. We can experience in the engineer and teacher education, that the fundamental subjects have difficulties: there are huge differences between the pre-educations of the students, in the decrease of the number of lessons and education becomes multitudinous. The interest and motivation of the students is very different. One of the problems of the traditional teaching is that these problems can not be easily managed. The most important ability in working with Descriptive Geometry – apart from ability to perform operations on the basis of definitions – is the spatial ability. How can we improve the spatial intelligence? 
Introduction 

In the University of Debrecen Faculty of Engineering, just like in the other faculties, we can experience that the fundamental subjects have their difficulties: there are huge differences between the pre-educations of the students [6, 8], in the decrease of the number of lessons and education becomes multitudinous. The interest and motivation of the students is very different. One of the problems of the traditional teaching is that these problems can not be easily managed. 
There was a requirement from our students’ side to make the constructions also on computer and not by just the paper and pencil technique, since they are supposed to use different kind of software in practice in their future work. 
1 Spatial ability 

The definition of spatial ability according to Haanstra and others [2, 3] is: the ability of solving spatial problems by using the perception of two and three dimensional shapes and the understanding of the perceived information and relations. They are approaching the spatial problems from the side of the activity. The types of exercises: 
• projection illustration and projection reading; 
• reconstruction; 
• the transparency of the structure; 
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• two-dimensional visual spatial conception; 
• the recognition and visualization of a spatial figure; 
• recognition and combination of the cohesive parts of three-dimensional figures; 
• imaginary rotation of a three-dimensional figure; 
• imaginary manipulation of an object; 
• spatial constructional ability; 
• dynamic vision. 
The most important ability in working with Descriptive Geometry – apart from ability to perform operations on the basis of definitions – is this spatial ability. 
2 Visualization Methods 

Nowadays, it has become common the various educational activities are assisted by different kinds of software packages. Dynamic Geometry Systems (DGS) have become part of the education in several counties and in the Hungarian universities, primary and secondary schools. 
As regards construction programs in the field of dynamic geometry, as well as traditional constructions and the preparation of static figures, we can shift the fundamentals of the construction at will. The figure being drawn thereby changes consistently, since the program views the figure as a dynamic whole. Moreover, these systems can store the construction steps and execute them after modification of the input data. So by means of movement it can be observed how figures are constructed upon each other, as well as the construction process itself. [4, 5] If a constructed figure in the drag mode does not keep the shape that was expected, it means that the construction process must be wrong. Looking at how students used dragging provided an insight into their cognitive processes. 
We may assert on the basis of these results that use of interactive worksheets provided by DGS increases success, helps to create a proper conceptual structure and it is also a useful help to improve the students outlook in geometry. 
The pictures of the next figure show the use of the program’s dynamic features. On the left side moving the M point to the right side’s projection picture we can trace back the representation of the picture if our point is at the I. and IV. spatial quarter. 
Our experiments show by using DGS programs (GeoGebra and Cinderella) and information and communication technique the students' results are getting better. [1, 5, 6, 7] 
The effectiveness of teaching spatial geometry can be influenced to a great extent by using several different models that we can even prepare ourselves. With the use of concrete models our intention was to enable students to grasp the essence of the exercise as well as to enhance 
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their spatial perception. According to our experiencetraditional models help to improve the students’ spatial intelligence.

3 Summary 

We made the survey in the University of Debrecen, Faculty of Engineering among first year engineering students. The survey proves that it causes a problem for some students to imagine a spatial figure and imaginary manipulation of the soliDevelopment of the spatial ability is very important, indispensable for teaching of descriptive geometry. 
Dynamic geometry systems offer new opportunities for the teaching of geometry and descriptive geometry. These systems make possible to create drawings quickly, accurately, and flexibly.We may assert on the basis of these results that use of the computer and the use of interactive worksheets provided by DGS increases success and helps to create a proper conceptual structure. [5, 6, 7] We believe that the spatial ability can be improved with these kind of computer programs. [1, 6, 7] 
The proper use, and frequent study of spatial visual aids can result in such an inner spatial vision that makes the individual imaginatioteaching spatial geometry can be influenced to a great extent by using several different models that we can even prepare ourselves.
Our experiments show DGS tools in combination with the traditionalmodels are very useful; our tests show the development of students' spatial abilities. 

Nem jeleníthető meg a kép. Lehet, hogy nincs elegendő memória a megnyitásához, de az sem kizárt, hogy sérült a kép. Indítsa újra a számítógépet, és nyissa meg újból a fájlt. Ha továbbra is a piros x ikon jelenik meg, törölje a képet, és szúrja be ismét.

Nem jeleníthető meg a kép. Lehet, hogy nincs elegendő memória a megnyitásához, de az sem kizárt, hogy sérült a kép. Indítsa újra a számítógépet, és nyissa meg újból a fájlt. Ha továbbra is a piros x ikon jelenik meg, törölje a képet, és szúrja be ismét.

based Learning  University of Debrecen10.10.2014  Faculty of Engineering

12 

According to our experience DGS interactive worksheets with traditional models help to improve the students’ spatial intelligence. 

 

 
Figure 1. Representation of a point. 
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The proper use, and frequent study of spatial visual aids can result in such an inner spatial vision that makes the individual imagination of the spatial relations possible. The effectiveness of teaching spatial geometry can be influenced to a great extent by using several different models that we can even prepare ourselves. 
Our experiments show DGS tools in combination with the traditional teaching and visualization models are very useful; our tests show the development of students' spatial abilities. 
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Difference Equations in Economics 

CSABA KÉZI, ADRIENN VARGA  
University of Debrecen, vargaa@eng.unideb.hu  University of Debrecen, kezicsaba@science.unideb.hu  
Abstract. In this paper we describe a static economical model, namely Samuelson’s multiplier-accelerator growth model. In this model the Mathematical tools are functional equations, especially, difference equations.   
Introduction 

Basically, there are two types of economic models. One of them the static model, other models are dynamic models. Probably, the simplest of dynamic models which can be represented using difference equations is the Samuelson’s growth model. While this model is most commonly written in static terms, the process of adjustment from old to new macroeconomic equilibrium after a shock is typically described in dynamic terms.  
American Economist Paul Samuelson credited Alvin Hansen for the inspiration behind his seminal 1939 contribution. The original Samuelson multiplier-accelerator model (or, as he belatedly baptised it, the "Hansen-Samuelson" model) relies on a multiplier mechanism that is based on a simple Keynesian consumption function with a lag.  
1 Definition of Samuelson’s multiplier-accelerator growth 

model 

Let Y(t) be a the national income, C(t) the total consumption and I(t) the total investment in a country all at time t. Assume that 
^(_) = a(_) + c(_). 

This equation is the equilibrium condition, which says that the value of national income equals to the value of aggregate expenditure, which is the sum of consumption and investment. Suppose that the consumption at the time d + 1 is a first-degree function of the national income in the previous time period, that is 
a(_ + 1) = e^(_) + f, 
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where e, f ≥ 0. This is the ”multiplier” part of the model. Furthermore, the investment induced by changes in consumption demand, that is 
c(_ + 1) = h(a(_ + 1) − a(_)), 

where h ≥ 0. This is the ”accelerator” part of the model. 
The combined ”multiplier-accelerator” model has been studied by several economists. The previous model was investigated by P.A. Samuelson.  
Substituting the first equation into the second, we get 

a(_ + 1) = eja(_) + c(_)k + f = ea(_) + ec(_) + f. 
If we replace t by t+1, we get  

a(_ + 2) = ea(_ + 1) + ec(_ + 1) + f. 
If we use the third equation of the model, we get 

a(_ + 2) = ea(_ + 1) + ec(_ + 1) + f = ea(_ + 1) + e(h(a(_ + 1) − a(_))) + f. 
Rearranging the equation follows, that 

a(_ + 2) − e(1 + h)a(_ + 1) + eha(_) = f. 
This is a second-ordered linear difference equation. The equation is inhomogeneous if and only if f ≠ 0. 
2 Solution of the Samuelson’s model 

Firstly, we solve the homogeneous equation. The characteristic equation is 
mn − e(1 + h)m + eh = 0. 

This is a quadratic equation and the roots are 
e(1 + h) ± pje(1 + h)kn − 4eh

2 . 
Let the discriminant of the quadratic equation is q ≔ je(1 + h)kn − 4eh. 
• If D>0, then the solution of the homogeneous equation is 

at(_) = u ⋅ mwx + y ⋅ mnx , 
 where mw, mn are the (real) roots of the characteristic equation. 
• If D=0, then the solution of the homogeneous equation is 

at(_) = u ⋅ mx + y ⋅ _ ⋅ mx, 
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 where m is the (only real) root of the characteristic equation. 
• If D<0 and m is one of the complex roots of the characteristic equation, then the solution of the homogeneous equation is 

at(_) = u ⋅ {x|}~(� ⋅ _) + y ⋅ {x~�d(� ⋅ _), 
 where { is the absolute value of m and � is the argument of  m.  
The particular solution of the inhomogeneous equation is a constant, because the right-hand-side of the inhomogeneous equation is a constant, namely f. If the solution is (constant) �, then 

� − e(1 + h)� + eh� = f, 
that is  

�(1 − e) = f. 
Therefore  

a�(_) = � = f1 − e. 
The general solution of the inhomogeneous equation is 

a(_) = at(_) + a�(_). 
It can be seen that  

lim�→w a(_) = ∞. 
3 An example 

Let e = 0,5, f = 1, h = 1, |(1) = 2, |(2) = 3. Then q = −1 and m = wn + wn �, furthermore  
{ = ��12�n + �12�n = √22 , � = arctan(1) = �4. 

Using the previous results, we get that 
at(_) = u �√22 �x cos ��4 _� + y �√22 �x sin ��4 _�. 

On the other hand a�(_) = ww��,� = 2, thus 
a(_) = u �√22 �x cos ��4 _� + y �√22 �x sin ��4 _� + 2. 

If we use the initial values, we get that  
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2 = 12 u + 12 y + 2 
3 = 12 y + 2. 

It follows that y = 2 from the second equation, and then u = −2 from the first equation.  
The general solution of the Initial Value Problem is 

a(_) = −2 �√22 �x cos ��4 _� + 2 �√22 �x sin ��4 _� + 2. 
It can be seen immediately, that 

limx→� a(_) = 2, 
that is the economy is stable. In general it can be shown that if the  

e < 1 �d� eh < 1, 
then the economy is stable. 
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Abstract. Statistical methods are basic tools in analysis and design of economic, social and technical systems and processes for a long while. During the previous decades the development of technical standards and the improvement of design, manufacturing, and control were increasingly based on statistical analysis of data collected from the processes. With the growing significance of the efficiency and the reliability of production systems new data acquisition and data process techniques were developed and used in process control, quality management, and maintenance as well. Teaching engineering statistics the methods of Statistical Process Control and the ideas of Six Sigma Methodology can serve as practical examples showing the down-to-earth meaning of stochastic models. Studying Six Sigma systems it is clear that without consistent application of the proven methods of measurement and analysis the high quality requirements cannot be met. Considering the elements of statistical analysis as common tools in everyday work of engineers responsible for production or maintenance engineering, students can be more motivated in studying statistics. In this paper, after a short summary of maintenance strategies, Deming’s principles and the concept of the so-called Six Sigma philosophy are introduced focusing on its elements related to data an alysis and statistics. This summary is, first of all, motivated by and based on [1]. 
1 Short overview of the history of maintenance 

Expressing the importance of maintenance in the business process of modern industrial organizations today we are speaking about Maintenance Strategies and Maintenance ‘Philosophy’. The increasing demand for the improvement of the efficiency and the reliability of manufacturing processes enforced the continuous development of technical and managemental techniques. Principles of Quality Management and organization culture appeared in the second half of the 20th century, on the one hand, and the continuous and rapid development of information technology and the measuring systems after 1980’s, on the other hand, changed significantly the role and the toolkit of Maintenance Engineering. 
Before the 1980’s the development of technical tools and solutions, viz. methods of machine care and repair, planning and scheduling of inspections were in the focus of the improvement of Maintenance Engineering strategies. Later the development of the process organization and process control methods were able to enhance the productivity and the business success. When reliability of machines and processes got into the focus and the technical specifications and the 
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tolerances became stricter, the application of the theory and methods of statistics and the introduction of new data evaluation techniques were necessary. Fig.1. shows the most important types of Maintenance Strategies. 

 
Figure 1. Development of Maintenance Strategies. 

1.1 Reactive (or Breakdown) Maintenance 

Until the 1950’s the role of personnel dealing with machine reparation maintenance was subsidiary. It was the time of the Reactive (or Breakdown) Maintenance, or in other words, the ‘Run it till it breaks’ maintenance mode. This method has some advantages, for instance low investment costs and the small number of personnel dealing with maintenance, but the disadvantages are more significant. During the time saving maintenance and capital cost is believed, really a lot of money is spent while waiting for the equipment to break, because of the shortened life and more frequent replacement of the equipment. Additionally, a failure of a device can cause a failure of other devices. Costs due to the unplanned downtime of equipment, increased overtime hours, repair or replacement of equipment, secondary equipment or process damage, inefficient use of staff resources are possible extra costs incurring when only Reactive Maintenance is used. [1] 
Reactive Maintenance is used nowadays, as well, to maintain subordinate equipments that are easy and cheap to replace (e.g. simpler hand-tools, pumps or electric motors). 
1.2 Preventive Maintenance 

After the 1950's there was increasing intolerance of downtime due to the more competitive marketplace. Because of more and more mechanisation and automation, lighter machinery construction, higher speed, more rapid wear out, and less reliability production demanded better maintenance which led to the development of Planned Preventative Maintenance. [1] 
Preventative Maintenance is based on the so-called Bathtub Curve (Fig.2.) which is constructed on the basis of a long-term observation. There are three phases within the bathtub curve: Running In (Infant Mortality) phase, this recognises the premature failure of components and is 

Reactive Maintenance

Preventive Maintenance

Predictive (Condition Based) Maintenance

Reliability Centered Maintenance

Total Productivity Maintenance

Computerized Maintenance Management Systems

1950 1970 1980 2000

Risk Based Maintenance



Conference on Problem-based Learning  University of Debrecen in Engineering Education 10.10.2014  Faculty of Engineering 

20 

 

often seen in plant in the first few days or weeks after overhaul; Normal Operating Life phase, this shows a relatively constant probability of failure (‘random failures’); Wear Out phase, there is an increasing probability of component failure between equal time intervals. Preventive maintenance is time-based. Activities such as changing lubricant are based on time, like calendar time or equipment run time. [1] 
 

 
Figure 2. A typical ‘bathtub’ curve. 

Due to the preventive maintenance program the reliability of equipments increased, and the equipment life is extended. Although, preventive maintenance is cost effective in many cases, flexible, increases the component life cycle, saves energy, reduces equipment or process failure, it has disadvantages, as well, e.g. catastrophic failures is still likely to occur, labour costs are high, and unneeded maintenance actions are frequent. [1] 
1.3 Predictive Maintenance 

Predictive Maintenance is based on measurements that detect the onset of a degradation mechanism to prevent the deterioration in the state of components. Predictive maintenance differs from preventive maintenance by basing maintenance need on the actual condition of the machine rather than on some preset schedule. [1] It is Technical Diagnostics (Condition Monitoring) that provides information for maintenance decisions. Vibration Analysis, Technical Acoustics, Infrared Thermography, Oil Analysis, and Endoscopy are the main fields of diagnostics. There are many advantages of predictive maintenance, such as catastrophic equipment failures can be eliminated; overtime costs can be minimized scheduling maintenance activities; increased component operational life and availability; decrease in equipment or process downtime; decrease in costs for parts and labour; better product quality; improved worker and environmental safety; improved worker moral; energy savings. It has some disadvantages as well, such as increased investment in diagnostic equipment; increased investment in staff training; savings potential not readily seen by management. [1] 
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1.4 Reliability Centred Maintenance  

In the 1960’s the aviation accident rates were high, despite the high preventive maintenance costs. A research on failure modes pointed out that only (approximately) one tenth of failures showed age (i.e. bath tub) relationship, that is, the majority of failures were random events. This result implied that the aviation industry searched for improved reliability, more effective maintenance strategy focusing on certain suitable parameters indicating a change in condition of the component, machine or system. They found that looking for the ‘warning signs’ is the only way to identify a need for maintenance under conditions of a constant probability of failure. The aviation industry made major changes to its maintenance practices with the result of dramatic reduction in maintenance man-hours and, in the mean time, dramatic improvement in safety (reliability). Condition based maintenance techniques had significant role in this development. [1] 
Reliability Centred Maintenance (RCM) is defined as a process used to determine the maintenance requirements of any physical asset in its operating context, dealing with some key issues. It recognizes that all equipment in a facility is not of equal importance to either the process or facility safety; equipment design and operation differs; certain equipment will have a higher probability to undergo failures from different degradation mechanisms than others; and a facility does not have unlimited financial and personnel resources (use of both need to be prioritized and optimized). RCM is highly reliant on predictive maintenance but also recognizes that maintenance activities on equipment that is inexpensive and unimportant to facility reliability may best be left to a reactive maintenance. An effective maintenance is program can be the following: 10% Reactive, 25% to 35% Preventive, 45% to 55% Predictive. From the point of view of the advantages and disadvantages RCM is similar to Predictive Maintenance. Advantages are the following: it can be the most efficient maintenance program; costs are lower by eliminating unnecessary maintenance or overhauls; minimize frequency of overhauls; probability of sudden equipment failures is reduced; it able to focus maintenance activities on critical components; component reliability is increased; it incorporates root cause analysis. The significant start-up, training, and equipment costs can be considered as disadvantages of RCM, furthermore it can be difficult for the management to see the savings potential of the program. [1] 
1.5 Six Sigma Maintenance 

Six Sigma Maintenance is a process that focuses on reducing the variation in business production processes. By reducing variation, a business can achieve tighter control over its operational systems, increasing their cost effectiveness. The term Six Sigma is created at Motorola to describe the goal and process used to achieve high levels of quality improvement. It refers to a measure of process variation of 3.4 PPM (parts per million) error or defect rate. To 
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achieve quality performance of Six Sigma level, special quality improvement methodologies and statistical tools were developed. Six sigma relies heavily on statistical techniques to reduce failures and it incorporates the basic principles and techniques used in Business, Statistics, and Engineering. Six Sigma reduces or eliminates the need to do maintenance (reliability of equipment), and improves the effectiveness of the resources needed to accomplish maintenance. The five steps involved in six sigma maintenance process are the following: Define step involves determining benchmarks, determining availability and reliability requirements, getting customer commitments and mapping the flow process. Measure step involves development of failure measurement techniques and tools, data collection process, compilation and display of data. Analysis step involves checking and verifying the data and drawing conclusions from data. It also involves determining improvement opportunities, finding root causes and map causes. Improve step involves creating model equipment and maintenance process, total maintenance plan and schedule and implementing those plans and schedule. Control step involves monitoring the improved program. Monitor improves performance and assesses effectiveness and will make necessary adjustments for the deviation if exists. [1] 
1.6 Lean Maintenance 

Lean Maintenance is an application of lean principle in Maintenance. Lean system recognizes seven forms of waste in maintenance, such as overproduction, waiting, transportation, process waste, inventory, waste motion and defects. Wastes are identified and efforts are made for the continuous improvement in process by eliminating the wastes. Thus, Lean Maintenance leads to maximize yield, productivity and profitability. Lean Maintenance is basically equipment reliability focused and reduces need for maintenance troubleshooting and repairs. It protects equipments and system from the root causes of malfunctions, failures and downtime stress. From the sources of waste uptime can be improved and cost can be lowered for maintenance. [1] 
1.7 Computer Aided Maintenance 

For effective discharge of the maintenance function, a well designed information system is an essential tool. Such systems serve as effective decision support tools in the maintenance planning and execution. For optimal maintenance scheduling, large volume of data pertaining to men, money and equipment is required to be handled, that is difficult to be performed manually. Programs are prepared to have an available inputs processed by the computer. Computer based systems can be used as and when required for effective performance of the maintenance tasks. A Computerized Maintenance System includes the following aspects: development of a database; analysis of past records if available; feedback control system; project management. [1] 
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1.8 Total Productive Maintenance 

Total Productive Maintenance (TPM) is a concept for maintaining plants and equipment to increase the production and, at the same time, to increase employee morale and job satisfaction. TPM brings maintenance into focus as a necessary and vitally important part of the business. It is no longer regarded as a non-profit activity. Downtime for maintenance is scheduled as a part of the manufacturing day and, in some cases, as an integral part of the manufacturing process. The goal is to hold emergency and unscheduled maintenance to a minimum. TPM was introduced to achieve the following objectives: avoid wastage in a quickly changing economic environment; producing goods without reducing product quality; reduce cost; produce a low batch quantity at the earliest possible time; goods send to the customers must be non-defective. [1] 
2 Deming’s principles  

W. E. Deming (an American engineer and management consultant) in his book The New Economics for Industry, Government, and Education [4] revived the work of W. Shewhart, including Statistical Process Control, Operational Definitions, and Shewhart Cycle [5]. After World War II his theory called ‘Statistical Product Quality Administration’ was an inspiration for ‘Japanese economic miracle’ of 1950 to 1960. In this theory marketing is the science of knowing what customers think of a product, why they will buy it again. Thus, the initial stages of design must include market research, applying statistical techniques for planning and inspecting samples. 
Deming is best known for his ‘14 Points’ and his ‘System of Profound Knowledge’. The four components of the system are: appreciating a system; understanding variation; psychology; the theory of knowledge [4]. Studying the work of Shewhart about the concept of statistical control of processes and the related technical tool of the control chart, Deming began to move toward the application of statistical methods to industrial production and management. Shewhart's idea of common and special causes of variation led directly to Deming's theory of management [7]. 
During World War II, he taught Statistical Process Control (SPC) for wartime production and then, in the 1950’s he trained hundreds of engineers and managers in Japan. Deming's message was that improving quality would reduce expenses while increasing productivity and market share [6]. The improved quality combined with the lowered cost created new international demand for Japanese products. 
In the 1980’s we worked for the Ford Motor Company. While in 1981 Ford's sales were falling, by 1986, Ford had become the most profitable American auto company. 
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In his final book ‘The New Economics for Industry, Government, Education’, in 1993, he published his the System of Profound Knowledge and the 14 Points for Management. He taught that by adopting appropriate principles of management, organizations can increase quality and simultaneously reduce costs. The key is to practice continual improvement and think of manufacturing as a system, not as bits and pieces [8]. 
The four parts of Profound Knowledge are the following: Appreciation of a system – understanding the overall processes involving suppliers, producers, and customers of goods and services; Knowledge of variation – the range and causes of variation in quality, and use of statistical sampling in measurements; Theory of knowledge – the concepts explaining knowledge and the limits of what can be known; Knowledge of psychology – concepts of human nature. 
The Knowledge of variation involves understanding that everything measured consists of both normal variation due to the flexibility of the system and of special causes that create defects. Quality involves recognizing the difference to eliminate special causes while controlling normal variation. Deming taught that making changes in response to normal variation would only make the system perform worse. Understanding variation includes the mathematical certainty that variation will normally occur within six standard deviations of the mean. 
The System of Profound Knowledge is the basis for application of ‘14 Points’. Deming worked from the Shewhart cycle and developed the Plan-Do-Study-Act (PDSA) cycle, which has the idea of deductive and inductive learning built into the learning and improvement cycle. 
One of his basic ideas was that "The most important things cannot be measured". Additionally, when information is obtained, or data is measured, the method, or process used to gather information, greatly affects the results (changing the method changes the results). 
Aim and method are not independent, an aim without a method is useless, a method without an aim is dangerous. Deming emphasized the importance of measuring and testing to predict typical results. If a phase consists of inputs, process, and outputs, all three are inspected to some extent. By inspecting the inputs and the process more, the outputs can be better predicted, and inspected less. Rather than use mass inspection of every output product, the output can be statistically sampled in a cause-effect relationship through the process.  
Deming considered anomalies in quality to be variations outside the control limits of a process. Such variations could be attributed to one-time events called ‘special causes’ or to repeated events called ‘common causes’ that hinder quality. Rather than waste efforts on zero-defect goals, Deming stressed the importance of establishing a level of variation, or anomalies, acceptable to the customer in the next phase of a process. 
Shewhart created the basis for the control chart and the concept of a state of statistical control by carefully designed experiments. While Shewhart drew from pure mathematical statistical 
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theories, he understood that data from physical processes never produce a normal distribution curve. Shewhart concluded that while every process displays variation, some processes display controlled variation that is natural to the process, while others display uncontrolled variation that is not present in the process causal system at all times. Deming renamed these distinctions ‘common cause’ for chance causes and ‘special cause’ for assignable causes. He did this so the focus would be placed on those responsible for doing something about the variation, rather than the source of the variation.  
3 Enumerative and analytic statistical studies 

Terms of analytic and enumerative statistical studies were introduced by Deming. Enumerative study is a statistical study in which action will be taken on the material in the frame being studied. An example of an enumerative study would be sampling an isolated lot to determine the quality of the lot. Analytic study is a statistical study in which action will be taken on the process or cause-system that produced the frame being studied, which aims to improve practice in the future. In other words, an enumerative study is a statistical study in which the focus is on judgment of results, and an analytic study is one in which the focus is on improvement of the process or system which created the results being evaluated and which will continue creating results in the future [1]. 
A statistical study can be enumerative or analytic, but it cannot be both. Deming's philosophy is that management should be analytic instead of enumerative. In other words, management should focus on improvement of processes for the future instead of on judgment of current results. Deming pointed out that a lot of statistical techniques taught in the books are inappropriate because they provide no basis for prediction. Analytic study methods, e.g. graphical devices such as run charts, control charts provide information for inductive thinking. 
Another difference between the two types of studies is that enumerative statistics proceed from predetermined hypotheses while analytic studies try to help the analyst generate new hypotheses.  
R. A. Fisher stated that there are problems that mathematics alone cannot solve, and drew a distinction between scientific problems, and decision making problems. He taught that we must not rely on what happens in any one experiment, we must repeat the experiment under as many different circumstances as we can. If the results under different circumstances are consistent, believe them. If they disagree, think again. This is in very strong contrast with what is normally taught in most statistics textbooks, where it describes the problem as one of ‘accepting’ or ‘rejecting’ hypotheses. 
Shewhart stated the difference by means of an example “You go to your tailor for a suit of clothes and the first thing that he does is to make some measurements; you go to your physician 
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because you are ill and the first thing he does is to make some measurements. The objects of making measurements in these two cases are different. They typify the two general objects of making measurements. They are: to obtain quantitative information or to obtain a causal explanation of observed phenomena”. This is very like Fisher’s distinction between scientific and decision making problems. Most physical processes are not under statistical control. So no theory based on sampling can give the correct answer. It may be a guide, but no more. 
Fisher recognised that, in scientific problems, we must look for repeatability over many different populations. Shewhart added the new concept of statistical control, which defines repeatability over time. His thinking relates to sampling from a process, rather than a population. 
An enumerative study always focuses on the actual state of something at one point in the past, while an analytic study usually focuses on predicting the results of action in the future, in circumstances we cannot fully know. This predictive way of thinking is fundamental to Deming’s theory of statistics.  
Most of the mathematical theory of statistics concentrates on “finding the best estimate” of the “true value of a parameter”. The methods are optimised to precisely this end. But when we want to predict the future, we should design our studies differently: to take account of real uncertainties that at the outset we can only guess at. What is best for one purpose will seldom be best for another. 
4 The Six Sigma methodology and the related statistical tools 

4.1 A The DMAIC cycle 

Six Sigma is a business strategy structured, according to the DMAIC phases, to measure, analyze and improve the performance in terms of operational excellence. The methodology, using wide range of qualitative and quantitative tools, aims to optimize the processes through reduction of their variability. The five stages in the DMAIC approach are Define; Measure; Analyze; Improve; and Control. Six Sigma is an effective implementation of quality principles and techniques that aim for virtually error free business performance and help the organization make more money by improving customer value and efficiency. [2] 
In Six Sigma methodology a company’s performance is measured by the sigma level of their business processes. Traditionally companies accepted three or four sigma performance levels with 6,200-67,000 problems per million opportunities. The Six Sigma standard (3.4 problems per million opportunities) is a response to the increasing expectations of customers and the increased complexity of modern products and processes. [1] 
Six Sigma focuses on improving quality (reducing waste) by helping organizations produce products and services better, faster and cheaper and on customer requirements, defect 
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prevention, cycle time reduction, and cost savings. It is the application of the scientific method to the design and operation of management systems and business processes working as follows: 1. Observe some important aspect of the marketplace or your business; 2. Develop a tentative explanation, or hypothesis, consistent with your observations; 3. Based on your hypothesis, make predictions; 4. Test your predictions by conducting experiments or making further careful observations, record your observations, modify your hypothesis based on the new facts, if variation exists, use statistical tools to help you separate signal from noise; 5. Repeat steps 3 and 4 until there are no discrepancies between the hypothesis and the results from experiments or observations. [1] 
The traditional quality model of process capability was applied only to manufacturing processes, where a process was considered as a capable process if its standard deviation was no more than one-sixth (later one-eighths) of the engineering tolerance. Six Sigma is applied to all important business processes and requires the process standard deviation be no more than one-twelfth of the tolerance. Because of the complexity modern technology the old ideas about ‘acceptable quality levels’ could no longer be tolerated, modern business requires near perfect quality levels. 
The requirement of maximum 3.4 parts-per-million (PPM) non-conformances can be met if the interval [� − 4.5�, � + 4.5�] belongs to the allowable range (supposing normal distribution with parameters � and �). Although, the phrase Six Sigma refers to the interval [� − 6�, � +6�], in practice a 1.5 sigma drift is supposed generally and the range [� − 4.5�, � + 4.5�] is considered in the calculation. 
The phases Measure and Analyze are based on the general tools of statistics, the basic parameters, such as location parameters (e.g. mean, mode, median, quartiles, percentiles), dispersion parameters (e.g. range, standard deviation, variance), shape parameters (e.g. skewness, kurtosis) are calculated, boxplot diagrams, histograms and confidence intervals (e.g. for the mean and proportion) are determined, normality tests are carried out. In a Six Sigma project further special process parameters are studied and the ‘quality’ of measurement methods is evaluated. After verifying the reliability of data, the process performance is calculated through the proper Key Performance Indices, e.g. Overall Equipment Effectiveness, Takt Time, Process Sigma, Process Capability. 
4.2 Statistical Process Control, Key Performance Indices 

A process control system is essentially a feedback system that links process outcomes with process inputs. There are four main elements involved: the process itself; information about the process; action taken on the process; and action taken on the output from the process. By the process, we mean the whole combination of people, equipment, input materials, methods, and environment that work together to produce output. 
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The performance information is obtained essentially from evaluation of the process output including the information about the operating state of the process. Action taken on a process is future-oriented in the sense that it will affect output yet to come. Action on the output is past-oriented because it involves detecting out-of-specification output that has already been produced. In a detection-oriented strategy of product inspection we wait until an output has been produced, then the output is inspected and either accepted or rejected. SPC is a completely different direction: improvement in the future. A key concept is the smaller the variation around the target, the better. Thus, it is not enough to merely meet the requirements; continuous improvement is called for even if the requirements are already being met. The concept of never-ending, continuous improvement is at the heart of SPC and Six Sigma. 
A phenomenon is controlled, by the definition of Shewhart, when, through the use of past experience, we can predict, at least within limits, how the phenomenon may be expected to vary in the future, that is, we can state the probability that the observed phenomenon will fall within the given limits. In this approach control is a state where all variation is predictable. A controlled process isn’t necessarily a sign of good management, nor is an out-of-control process necessarily producing non-conforming product. 
Statistical tools are needed to help us effectively separate the effects of special causes of variation from chance cause variation. Statistical Process Control is the use of valid analytical statistical methods to identify the existence of special causes of variation in a process. The basic rule of Statistical Process Control is the following: variation from common-cause systems should be left to chance, but special causes of variation should be identified and eliminated.  
The answer to the question ‘‘should variations be left to chance?’’ can only be obtained through the use of statistical methods. In practice, variation between the two ‘control limits’ designated by the dashed lines will be deemed as variation from the common-cause system, any variability beyond these fixed limits will be assumed to have come from special causes of variation. A system exhibiting only common-cause variation is called ‘statistically controlled.’ 
Capability Analysis or Process Capability Analysis is a study to determine the ability of current 

process to satisfy customer required specifications. In the analysis the normal distribution of 

data and stable process is supposed. The most frequently used parameters in Capability Analysis 

are the Potential Capability Index, Actual Capability Index, Defects per Opportunity, Overall 

Equipment Effectiveness defined by the following: 

Potential Capability Index: a� = ���������   

Actual Capability Index: a�  = ��d ¡����¢£� , ¢����£� ¤  

where LSL is the lower control limit, USL is the upper control limit. a� does not take into account 

the process centering, while a�  does. 
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Defects per Opportunity (DPO) is calculated as a ratio of number of defects divided by the 

maximum number of potential defects in a batch of units inspected: 

q¥¦ = d§�¨©{ }ª _}_�« �©ª©|_~d§�¨©{ }ª §d�_~ �d~¬©|_©� × d§�¨©{ }ª }¬¬}{_§d�_�©~ ª}{ �©ª©|_ ¬©{ §d�_ �d~¬©|_©� 

Defects Per Million of Opportunity: q¥®¦ = q¥¦ × 1000,000. 
The ‘Sigma level of a process’ (or Process Sigma) gives an � ± ¯ ∙ � type interval belonging to the given value of DPO (Fig. 3.). 

 
Figure 3. Process Sigma (without and with a shift). 

Calculation of the Overall Equipment Effectiveness (OEE) is a powerful method to monitor and improve the efficiency of processes. OEE is frequently used as a key metric in Total Productive Maintenance and Lean programs. One of the main goals is to reduce what are called the ‘Six Big Losses’: Breakdown and Setup losses in the ‘Downtime loss’ category, Minor Stoppages and Reduced Speed losses in the ‘Speed loss’ category, Start Up and Scraps and Reworks losses in the ‘Quality loss’ category. 
OEE represents the percentage of production time spent making good pieces (no quality loss), as fast as possible (no speed loss), without interruption (no downtime). 

¦±± = ²�«§© ���©� _��©~|ℎ©�§«©� ¬{}�§|_�}d _��© 
or 
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OEE is calculated as the product Availibility, Performance and Quality: 

¦±± = u²��«�¨�«�_µ ×  ¥©{ª}{��d|© × ¶§�«�_µ 
where 

u²��«�¨�«�_µ = }¬©{�_�d´ _��©~|ℎ©�§«©� ¬{}�§|_�}d _��© 
¥©{ª}{��d|© = _}_�« ¬��|©~ × _ℎ©}{©_�|�« _��© _} ¬{}�§|© 1 §d�_}¬©{�_�d´ _��©  

¶§�«�_µ = ´}}� ¬�©|©~_}_�« ¬�©|©~ 
Further statistical tools used in Six Sigma: time series plot, run charts, hypothesis testing (typically: comparison of means between two or more groups, comparison of variances between two or more groups, comparison of proportions), regression. 
The most frequently used tools in practice in SPC are the Control Charts. Control Charts can verify and monitor the stability of performance levels for manufacturing, transactional and service processes and identify special causes in the process. 
Typical rules to determine out of control and non-random trends are the following 
• one or more points out of control limits (usually 3-sigma lines); 
• two out of three points are beyond 2-sigma line (warning line) but usually within 3-sigma line; 
• four out of five points fall beyond 1-sigma line from center; 
• eight consecutive points fall on one side of centreline; 
• six consecutive points are in ascending or descending order; 
• 15 consecutive points are in zone C (both above or below centerline); 
• 14 consecutive points are alternating up and down (zig-zag); 
• 8 consecutive points alternate around centerline, but none in zone C; 
• non random patterns are observed. 
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Fig. 4. Control Chart with control lines 

 

Fig. 5. Control Chart with ‘σ lines’ 

The most frequently used Control Charts are ·̧ − ¹ (combined) Control Charts and ¥ Control Charts. An ·̧ − ¹ Chart plots the process mean (·̧) and process range (¹) over time. This combination control chart is widely used to examine the stability of processes in many industries. P Chart is used to monitor the proportion of nonconforming units in a sample (proportion nonconforming is defined as the ratio of the number of nonconforming units to the sample size). The ¥ Chart only accommodates pass/fail type inspection. 

 
Fig. 6. A typical collection of charts in SPC 
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4.3 Characteristics of a Measurement System 

Quality begins with measurement, only when quality is quantified can meaningful discussion about improvement begin. The main characteristics of Measurement Systems are validity, reliability, discrimination, stability, accuracy, linearity, repeatability, and reproducibility. 
A measurement system is valid if the item measures what it is intended to measure. A measurement system is reliable if all measurement would order individual responses in the same way. 
Discrimination, sometimes called resolution, refers to the ability of the measurement system to divide measurements into data categories. A measurement system should be able to divide the region of interest into at least five data categories. 
A measurement system is stable if applied to the same items the measurement system produces the same results in the future as it did in the past. Measurement system stability is the change in bias over time when using a measurement system to measure a given master part or standard. Statistical stability is a broader term that refers to the overall consistency of measurements over time, including variation from all causes, including bias, repeatability, reproducibility, etc. A system’s statistical stability is determined through the use of control charts. Averages and range charts are typically plotted on measurements of a standard or a master part. 
A measurement system is accurate if the provided number is ‘close’ to the actual property being measured. Bias is the difference between an observed average measurement result and a reference value. Estimating bias involves identifying a standard to represent the reference value, then obtaining multiple measurements on the standard. The standard might be a master part whose value has been determined by a measurement system with much less error than the system under study. Since parts and processes vary over a range, bias is measured at a point within the range. If the gage is non-linear, bias will not be the same at each point in the range. Bias can be determined by selecting a single appraiser and a single reference part or standard. The appraiser then obtains a number of repeated measurements on the reference part. Bias is then estimated as the difference between the average of the repeated measurement and the known value of the reference part or standard. 
A measurement system is linear if it is able to produce accurate and consistent results over the entire range of concern. Linearity can be determined by choosing parts or standards that cover all or most of the operating range of the measurement instrument. Bias is determined at each point in the range and a linear regression analysis is performed. 
Modern measurement system analysis goes well beyond calibration. A gage can be perfectly accurate when checking a standard and still be entirely unacceptable for measuring a product or controlling a process. Control charts provide graphical portrayals of the measurement processes that enable the analyst to detect special causes that numerical methods alone would not detect. 
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Gage R&R is a measurement of the capability of a measurement system to obtain the same measurement reading consistently with repeated measurement takings. Gage R&R decomposes the total variation in measured data into part-to-part variation and measurement variation: 
�x»x¼½n = ��¼¾x�x»��¼¾xn + �¢¿¼ÀÁ¾¿¢¿Âxn = ��¼¾x�x»��¼¾xn + �¾¿�¿x¼ÃÄ½ÄxÅn + �¾¿�¾»ÆÁÇÄÃÄ½ÄxÅn  

and determines the capability of the measurement system by comparing measurement variation vs. total variation: �¢¿¼ÀÁ¾¿¢¿Âxn /�x»x¼½n . The measurement system is valid if the greater part of the variability is attributable to the process. 
A measurement system is repeatable if it is applied repeatedly to the same object the results are close to one another. In other words, a measurement system is repeatable if its variability is consistent. Conditions for the repeatability test: results are obtained with the same method, on identical test items, in the same laboratory, by the same operator, using the same equipment within short intervals of time. Repeatability is precision under repeatability conditions. Consistent variability can be studied by constructing a range or sigma chart. If the range or sigma chart is out of control, then special causes are making the measurement system inconsistent. If the range or sigma chart is in control then repeatability can be estimated by finding the standard deviation based on either the average range or the average standard deviation. The standard deviation for repeatability or gage variation �¿ can be estimated by dividing the average range ¹̧ by a suitable constant depending upon the number of repeat readings taken, the number of parts, and the number of inspectors. 
A measurement system is reproducible if it produces the same results when used by any properly trained individual, that is, the different appraisers produce consistent results. Reproducibility conditions: conditions where test results are obtained with the same method, on identical test items, in different laboratories, with different operators, using different equipment. Reproducibility is precision under reproducibility conditions. The appraiser bias, or reproducibility, can be estimated by comparing each appraiser’s average with that of the other appraisers. The standard deviation of reproducibility �� can be estimated by dividing the range between appraisers ¹� by a suitable constant depending on the number of repeat readings taken, the number of parts, and the number of inspectors. 
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Mathematical modelling of a car diagnostics 

problem using the Maple 13.0 software 

GUSZTÁV ÁRON SZÍKI 
University of Debrecen, szikig@eng.unideb.hu 
Abstract. In this paper a car diagnostics problem leading to differential equation is presented together with its solutions with the Maple13.0 mathematics software. The problem occurs in the shock absorber diagnostics of cars, and it is well known in literature. The solution of this problem cannot be executed without a highly developed software thus it is a useful example for professors to demonstrate the applicability of Maple in engineering sciences for students. 
Introduction  

Although there is a wide range of engineering software available worldwide there are a lot of special problems for the solution of which they cannot be applied. In these situations the highly developed mathematics software – like Maple [1] – offers the only solution.  In this article we give a demonstrative example of this situation in the field of car diagnostics. This problem is well known in literature [2] and we have chosen and elaborated it to be an excellent example for the demonstration of the applicability of Maple in engineering sciences for students. 
1 Description and dynamic modelling of the problem 

Figure 1 shows the schematic view of a shock absorber diagnostic set-up. In this set-up the wheels (5) of the car are forced to vertical oscillation by an electrically drive mechanism (1) through a compression spring (2).  The oscillation of the wheels is transmitted to the springs (6) and shock absorbers (7) of the car. The rpm of the electric motor is higher than the natural frequency of the oscillating system. After turning off the electric supply the rpm of the motor decreases linearly with time and goes through the natural frequency, where the amplitude of the wheels and spindle (8) is maximum. This maximum amplitude is characteristic of the damping of the shock absorber. The deflection of the oscillating wheels is registered on a plate (3) as a function of time. Figure 2 shows the measured deflection-time function of the wheels. 
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Figure 1. Schematic view of the shock absorber diagnostic set-up Source: [2] Wilfried S.  

 

Figure 2. Measured deflection-time function of the wheels Source: [2] Wilfried S.  
Figure 3 shows the general (a) and simplified (b) dynamic model of the oscillating system. 
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Figure 3. Dynamic model of the oscillating system 

After turning off the electric supply the rpm of the motor as a function of time is as follows: 
ªÈ(_) = ªÈ� − {⋅_ 

Thus the exciting frequency as a function of time is the following: 
µÈ(_) = uÈ⋅~�dj2π⋅jªÈ� − {⋅_k⋅_k = uÈ⋅~�dj−2π⋅{⋅_n + 2π⋅ªÈ�⋅_k 

Applying the simplified model the forces acting on mass � = �w + �É are the following:  

 
Figure 4. Forces acting on mass � = �w + �É 
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Frictional force: 
ÊÀ = −¯É⋅~´d(²) 

Spring forces: 
Ê¾n(µ) = −|n⋅∆µ = −|n⋅µ, Ê¾É(∆«) = |É⋅∆« = |É⋅jµÈ − µk 
Newton’s second law for the oscillating mass: 

Í ÊÄ =
Ä

Ê¾n(µ) + Ê¾É(∆«) + Ê (²) + ÊÀ = �⋅� 
Substituting the forces for their formulas:  

−|n⋅µ + |É⋅jµÈ − µk − ¯n⋅² − ¯É⋅~´d(²) = �⋅� 
Thus the differential equation of the motion is the following: 

−|n⋅µ + |É⋅jµÈ − µk − ¯n⋅µÎ − ¯É⋅~´d(µÎ) = �⋅µÏ  
From the above equation we get the one below: 

µÏ (_) + ¯n� ⋅µÎ(_) + (|n + |É)� ⋅µ(_) + ¯É� ⋅~´djµÎ(_)k = |É� ⋅uÈ⋅~�dj−2π⋅{⋅_n + 2π⋅ªÈ�⋅_k 
�w = 20 [kg],  �É = 30[kg], |n = 25000 ÐÑÒÓ, |É = 40000 ÐÑÒÓ , ¯n = 480 ÐÑ⋅ÔÒ Ó, ¯É = 40 ÐÑ⋅ÔÒ Ó  
ªÈ� = 13,21[Hz], uÈ = 0,05[m], { = 2,23 Ð wÔÕÓ  
Substituting the parameters for the above values the differential equation of the motion is as follows: 

µÏ (_) + 9,6⋅µÎ(_) + 1300⋅µ(_) + 0,8⋅~´djµÎ(_)k = 40⋅~�d(−14,0115⋅_n + 83,0011⋅_) 
2 Solution of the initial value problem with the Maple13.0 

software 

Using the µ(0) = 0,05[m] and µÎ (0) = ÐÒÔ Ó initial values we can determine the µ(_) deflection-
time function with the Maple13.0 mathematics software: 
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The analytic form of the solution is very complex so we do not present it here. Instead we give the graph of the µ(_) function in Figure 5.  

 
Figure 5 The graph of the µ(_)deflection-time function   

The graph was created by the Maple13.0 software executing the following command:  
 

Comparing Figure 2 and 5 it can be seen that the measured and calculated functions are in a good agreement with each other. 
Summary 

In this work we applied the Maple13.0 software for the mathematical modelling of a problem occurring in the shock absorber diagnostics of cars. We found that the modelled and measured deflection-time functions of the wheel of the car are in a good agreement with each other. The presented problem can be a useful example for professors to demonstrate the applicability of the Maple software in engineering sciences for students. 
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Some Remarks About Functional Equations in 

Higher Engineering Education 

ADRIENN VARGA, CSABA KÉZI 
University of Debrecen, vargaa@eng.unideb.hu  University of Debrecen, kezicsaba@science.unideb.hu  
Abstract. The propagation of advanced mathematical methods and techniques is one of the basic aims of Hajós György National Mathematics Competition. Functional equations and related topics can be found periodically among the exercises. In what follows we summarize some motivating examples and facts for higher engineering education. 
Introduction 

György Hajós (21 February, 1912 – 17 March, 1972, Budapest) was a Hungarian mathematician who worked in group theory, graph theory, and geometry. He proved the so-called Minkowski’s conjecture about lattice tilings by the help of his theorem in group theory. Hajós’s theorem states that if a finite abelian group is expressed as the Cartesian product of simplexes, that is, sets of the form {©, �, �n, . . . , �À�w} where © is the identity element, then at least one of the factors is a subgroup. The theorem was proved in 1941 [1]. He also has important works in discrete geometry, Bolyai-Lobacsevszkij geometry and numerical analysis. 

 
Figure 1. György Hajós  

Hajós György National Mathematics Competition has a long history in Hungary. It has been organized annually since 1971. The first competition was hosted by Ybl Miklós College of Technology in Budapest, Hungary. The participating groups consisted of the students of higher engineering education (colleges and/or faculties of Technology) in the beginning. Later the competition became open for students of the faculties of economics too. An important aim of 
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Hajós György National Mathematics Competition is to help the cooperation among the Institutes. Students are prepared for the competition in the framework of extra courses and consultations. The aims are to pique the students’ interest in the mathematical competencies and the propagation of advanced mathematical methods and techniques which typically do not belong to the materials of the standard courses and foundations. Functional equations and related topics can be found periodically among the exercises as Table 1 shows year by year. 
In mathematics, a functional equation is any equation that specifies a function in implicit form. The equation typically relates the value of a function (or functions) at some point with its values at other points. For instance, properties of functions can be determined by considering the types of functional equations they satisfy. The term functional equation usually refers to equations that cannot be simply reduced to algebraic equations. Many important equations can be considered as special appearances of the general idea of functional equation: Cauchy functional equation, Euler’s reflection formula (see Gamma function), sine- and cosine addition formulas etc. As a special example we formulate the so-called Cauchy functional equation 

ª(� + µ) = ª(�) + ª(µ) 
which can be considered as the origin of the theory. Although the continuous solutions can be easily given as ª(�) = | ∙ � for some constant c , but the description of the general solution results in the theory of additive functions [2] (the set of real numbers as a vector space over the rationals, Hamel basis and linear extension). Another important class of examples is called recurrence relations or difference equations. Recurrence relations can be often formulated as difference equations and the difference equations can be solved analogously to how solves ordinary differential equations etc. 
1. Functional equations as definitions of special classes of 

functions 

Some special classes of functions are defined directly by functional equations: 
• even or odd functions: ª(�) = ª(−�) or ª(−�) = −ª(�) (� ∈ ℝ)  
• periodic functions: �(≠ 0),  ª(� + �) = ª(�) (� ∈ ℝ) 
• sine- and cosine addition formulas 
Trigonometric functions and their basic properties play a central role in the description of the nature: 
• the work of a force when acting on a body needs to compute the directional components by the scalar product (cosine function) 
• Fourier-series (sinusoidal waves as simple building blocks to describe and approximate any periodic wave) 
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• Amplitude, frequency and phase and their correspondence to elementary transformations of functions: 
• µ(_) = u ∙ sin(2�ª_ + �) = u ∙ sin(Û_ + �) 
• where A is the amplitude (ie. the peak deviation of the function from zero), f is the ordinary frequency (ie. the number of oscillations that occur each second of time), Û = 2�ª is the angular frequency (ie. the rate of change of function argument in units of radians per second), and � is the phase (specifies – in radians – where in its cycle the oscillation is at t=0). When � is non-zero, the entire waveform appears to be shifted in time by the amount �/Û seconds. A negative value represents a delay, and a positive value represents an advance. 
2. Functional equations as exercises of Hajós György National 

Mathematics Competition 

YearYearYearYear    ExerciseExerciseExerciseExercise    
1979 Determine the function f defined on the set of real numbers except the zero and satisfying the functional equation 

ª(�) + 2ª �wÜ� = 3� + 6. 
1987 Find those real functions that satisfy the functional equation 

ª(� − µ) − ª(�)ª(µ) = ª(�) cos µ + ª(µ) cos � − sin � sin µ 
for all reals x and y. 

1995 The first member of a sequence is 1. The members of the sequence can be computed by taking the quadruplicate of the square root of the sum of the previous ones and adding 4. Compute the sum of the members up to 1995. 
1997 Determine those polynomials that take their values at 2x as the product of the first and second derivatives at x. 
1999 Determine those polynomials P(�) of degree at least one that satisfy the relations ¥(� − 2) + ¥(� + 2) = 2¥(�) and ¥(0) = 0 for all reals x. Compute the limit 

lim¢→� ∑ ¥ � wnÞ�¢ ß�  . 
2001 Let the positive integers �w, … , �n��wbe given. It is known that �n > �wand for any 3 ≤ d ≤ 2001 : �Â = 3�Â�w − 2�Â�n. Prove that �n��w > 2wâââ. 
2010 Let (�Â) be a given sequence of real numbers such that �� = 0, �w = 1, 13¼ã =12¼ãäå + 5¼ãäÕ  provided that d ≥ 2. Prove that the sequence is monotone and bounded. Compute the limit of the sequence. 
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2012 Let the following sequence be given: 
�Âæw = ¼ãäåæn¼ã£ , d ∈ ℕæ, �� = �, �w = µ, �, µ ∈ ℝ . 
Determine the pairs (�, µ) of real numbers for which the sequence is convergent and compute the limit in these cases. 

2013 Determine those functions ª: ℝ → ℝ that satisfy the functional equation 
 ª((� − µ)n) = jª(�)kn − 2�ª(µ) + µn for all reals x and y. 

Table 1. Exercises 
As an example we can reformulate the exercise of the year 1995 in the following way: 
ª: ℕ → ℝ , ª(1) = 1 and it is known that ª(d + 1) = 4 + 4èª(d) + ª(d − 1) + ⋯ + ª(1). ∑ ª(d) =?wââ�Âßw  
This means that it is a recurrence relation. 
3. Functional equations in technological problems 

In practice it is typical that we have only discrete information; for example we know the past only at finitely many moments and/or we are interested in the future at some finitely many moments. As a possible mathematical formulation we can consider the following problem: let a positive integer m be given and suppose that we have the real numbers ��, �w, … , �¢�w and a function �: ℕ × q → ℝ (q ⊂ ℝ¢). Find a real sequence (�Â)  for which 
                                                            �� = ��, �w = �w, … , �¢�w = �¢�w                                                   (1) 
                             �Â = �(d − �, �Â�w, �Â�n, … , �Â�¢)        (d = �, � + 1, … ) .                                (2) 

The problem is called a recurrence relation of order m or a difference equation of order m with initial values ��, … , �¢�w . 
Some basic problems can be formulated as follows: 
Which function � provides us with a solution of (2) ? 
Can we choose a solution with the given initial conditions (1)? 
Is there a closed form solution? 
Can we describe the solution in terms of monotonicity, boundedness, limits, periodicity etc. 
Some of the best-known difference equations have their origins in the attempt to model population dynamics. For example, the Fibonacci numbers were once used as a model for growth of a rabbit population. 
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The logistic map is used either directly to model population growth, or as a starting point for more detailed models. In this context, coupled difference equations are often used to model the interaction of two or more populations. For example, the Nicholson-Bailey model for a host-parasite interaction is given by 
ë ìxæw = m ∙ ìx ∙ ©�¼∙íî¥xæw = ìx ∙ (1 − ©�¼∙íî)ï 

with ìx representing the hosts, and ¥x the parasites, at time t. 
In digital signal processing, recurrence relations can model feedback in a system, where outputs at one time become inputs for future time. They thus arise infinite impulse response (IIR) digital filters. For example, the equation for a “feedforward” IIR comb filter of delay T is 

µx = (1 − e) ∙ �x + e ∙ µx�É 
where �x is the input at time t, µx is the output at time t, and e controls how much of the delayed signal is fed back into the output. From this we can see that 

µx = (1 − e) ∙ �x + e ∙ j(1 − e) ∙ �x�É + e ∙ µx�nÉk, 
µx = (1 − e) ∙ �x + (e − en) ∙ �x�É + en ∙ µx�nÉ, 

etc. According to the importance of filtering in signal processing interactive softwares such as MATLAB provides different options for digital filter design including functions, filter algorithms and a graphical user interface too [7], see also [8].   
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A geotermikus energia: komplex hasznosítás egy 

kisváros példáján keresztül 

CSIZMADIA IVETT ANITA 
Debreceni Egyetem Műszaki Kar, csivett21@gmail.com 
Absztrakt. A világ összes országában, így Magyarországon is a fosszilis energiahordozók mennyiségének folyamatos csökkenése, a megújuló energiaforrások felhasználásának fokozatos elterjedéséhez vezet. A geotermikus energia az egyik olyan megújuló energiaforrás, amelyből Magyarország bővelkedik. A jó geotermikus adottságok ellenére, ennek kihasználtsága a lehetőségekhez képest elenyésző mértékű. Vásárosnamény az ország észak-keleti részén elterülő kisváros. Geotermikus adottságai nem kiemelkedőek, de felszínre hozható olyan hőmérsékletű termálvíz, amely már felhasználható energetikai célokra, mint fűtés vagy melegvíz előállítás. A geotermikus rendszer megvalósításához különféle technológiák használhatók, valamint működése gazdaságosabbá tehető, ha egyéb megújuló energiaforrással kombináljuk. Egy geotermikus rendszer kiépítése nagy forrást igényel, de megéri ezzel a megújuló energiaforrással is jobban foglalkozni. 
Abstract. In every country in the world the continuous decrease of the quantity of fossil fuel results in the spreading of renewable energy source usage and Hungary is not an exception either. Geothermal energy is one renewable energy source, which Hungary suffers no shortage of. In spite of the great asset of geothermal energy, its utilization is insignificant. There is a little town in the north-east region of the country, called Vásárosnamény. Its geothermal asset is not great, but the thermal water, which can be found underground, is the proper temperature for heating and warm water production. Different type of technologies can be used to the achievement of the geothermal system, and by combining with other renewable energy sources, its operation can also be more economical. The building of a geothermal system requires resources, but it is definitely worth the time and money. 
Bevezetés 

Az ipari forradalmat követően nagymértékben elterjedt a fosszilis energiahordozók hasznosítása, aminek következtében a megújuló energiaforrások jelentősen háttérbe szorultak. Napjainkra a világ és Magyarország egyik legnagyobb problémája a környezetszennyezés valamint annak problémája, hogy a Föld fosszilis energiahordozó készletei lassan kimerülnek. Ennek eredménye, hogy ismét kezdenek előtérbe kerülni a megújuló energiaforrások, nap- szél- víz- geotermikus energia, valamint a biomassza hasznosítása.  
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Magyarország kiemelkedő geotermikus adottságokkal rendelkezik, ennek kihasználtsága viszont messze elmarad a lehetőségeinkhez képest, mind az agrárgazdaság mind pedig az energetikai felhasználás területén.  
 
Vizsgálódásom célja, megfigyelni Vásárosnamény geotermikus adottságit illetve, választ keresni arra, milyen lehetőségei vannak ennek a kisvárosnak a geotermikus energiaforrás hasznosítására, egy gazdaságos és fenntartható működésű rendszer kialakítására. 
1. A geotermikus energia  

A geotermikus energia a Föld belső szerkezeti felépítésének következménye. A Föld belsejét három övre különítjük el, ez a mag, a köpeny és a földkéreg. A Föld magjában hatalmas 3-4000 C° is elérő hőmérséklet uralkodik, amely folyamatosan a földfelszín felé áramlik és felmelegíti a földkéreg kőzeteit, illetve a repedezett kőzetek szemcséi között lévő folyadékot. A kőzetek, illetve a benne tárolt folyadék (fluidum) - mint hordozó közeg - által tárolt és hordozott energiát nevezzük geotermikus energiának. A hő folyamatos felszín felé áramlása teszi lehetővé, hogy a geotermikus energia stabil energiaforrás legyen. 
A geotermikus energia mértékét jellemzi a geotermikus gradiens, amely megmutatja, hogy a Föld belseje felé haladva 100 méterenként hány Celsius fokkal növekszik a hőmérséklet.  
Magyarország a geotermikus energia terén, nagyon jó adottságokkal rendelkezik, aminek fő oka, hogy területén a földkéreg vastagsága meglehetősen vékony. A geotermikus gradiens mértéke eléri az 5-7 C° is, amely jóval meghaladja a világátlagot. Az ország területének 70%-a alatt található termálvíz, és több mint felén ez gazdaságosan ki is termelhető.  A hőmérséklet a különböző felszín alatti mélységekben eltérő, 1000 m-en 70-80, míg 2000 m-es mélységben már 140-150 C° hévizet is találhatunk. (Juhász, 2009) 
2. Vásárosnamény helyzete és adottságai 

Vásárosnamény Szabolcs-Szatmár-Bereg megye északkeleti részén található, a Tisza által kettészelt közel 9000 fős kisváros. Hozzá tartozik a Tiszai turizmus szempontjából jól ismert Gergelyiugornya, illetve déli oldalról Vitka térsége.  
Éghajlati adottságokat tekintve a terület – a Kárpát-medence többi részéhez hasonlóan – mérsékelt, szárazföldi, atlanti és mediterrán hatásokkal jellemzett. Az éves átlaghőmérséklet 9-11 C°. A csapadék átlagos évi mennyisége 590-650 mm, csapadékellátottságot tekintve mérsékel¬ten száraz. A nap¬sütéses órák száma évi 1800 óra körüli. Az uralkodó szélirány az É-i, a második leggyakoribb a DK-i, melynek oka az Északkeleti-Kárpátok hágóin betörő szelek. Az átlagos szélsebesség kevéssel 3 m/s alatti. (KEO Projekt Kft. 2013) 
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A város térsége kedvező vízadó rétegekkel rendelkezik, melyet az is alátámaszt, hogy az ivóvízellátás - mint a megye egész területén Projekt Kft. 2013) Jelenleg a város két működő termálkúttal rendelkezik, az egyik Vásárosnamény központjában, a másik Gergelyiugornya területén helyezkedik el. Mindkét kútból 55 C° körüli, magas ásványi anyag tartalmú termálvíz nyerhető ki. A kutak magas ásványi anyag tartalma, geotermikus hasznosítás esetén kedvezőtlen tényezőként jelentkezik, ez is az oka, hogy a kitermelt termálvíz napjainkban, csak termálfürdő illetvefedezésére szolgál, és csak elenyésző mértékben hasznosul fűtés kiegészítésére. 
3. A felhasználás lehetőségei

Napjainkban a geotermikus energiát számos területen alkalmazzák. A különböző hőmérsékletű hévizek különböző területeken

1. ábra Lindal diagram 
A hévizeknek többféle hasznosítása létezik: mezőgazdasági, ipari, kommunális, gyógyászati, hasznosíthatók energetikai célra, minellátás. 
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A város térsége kedvező vízadó rétegekkel rendelkezik, melyet az is alátámaszt, hogy az mint a megye egész területén - 100%-ban felszín alatti vizekből történik. (KEO Projekt Kft. 2013) Jelenleg a város két működő termálkúttal rendelkezik, az egyik Vásárosnamény központjában, a másik Gergelyiugornya területén helyezkedik el. Mindkét útból 55 C° körüli, magas ásványi anyag tartalmú termálvíz nyerhető ki. A kutak magas ásványi anyag tartalma, geotermikus hasznosítás esetén kedvezőtlen tényezőként jelentkezik, ez is az oka, hogy a kitermelt termálvíz napjainkban, csak termálfürdő illetve strand vízszükségletének fedezésére szolgál, és csak elenyésző mértékben hasznosul fűtés kiegészítésére. 
3. A felhasználás lehetőségei 

Napjainkban a geotermikus energiát számos területen alkalmazzák. A különböző hőmérsékletű hévizek különböző területeken hasznosíthatók (1. ábra). 

1. ábra Lindal diagram - a termálhő közvetlen hasznosítási területei(Forrás: Lindal 1973 alapján) 
A hévizeknek többféle hasznosítása létezik: mezőgazdasági, ipari, kommunális, gyógyászati, hasznosíthatók energetikai célra, mint villamos energia előállítás, fűtés, használati melegvíz 
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A város térsége kedvező vízadó rétegekkel rendelkezik, melyet az is alátámaszt, hogy az ban felszín alatti vizekből történik. (KEO Projekt Kft. 2013) Jelenleg a város két működő termálkúttal rendelkezik, az egyik Vásárosnamény központjában, a másik Gergelyiugornya területén helyezkedik el. Mindkét útból 55 C° körüli, magas ásványi anyag tartalmú termálvíz nyerhető ki. A kutak magas ásványi anyag tartalma, geotermikus hasznosítás esetén kedvezőtlen tényezőként jelentkezik, ez is az strand vízszükségletének fedezésére szolgál, és csak elenyésző mértékben hasznosul fűtés kiegészítésére.  

Napjainkban a geotermikus energiát számos területen alkalmazzák. A különböző hőmérsékletű 

 
a termálhő közvetlen hasznosítási területei 

A hévizeknek többféle hasznosítása létezik: mezőgazdasági, ipari, kommunális, gyógyászati, t villamos energia előállítás, fűtés, használati melegvíz 
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A legelterjedtebb hasznosítási mód a fürdők vízellátására, balneológiai célokra való alkalmazás. Magyarország számos gyógy- és termálfürdővel rendelkezik, ezáltal jelentős az erre épülő turizmus. 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén létesült, és működő 32 termálkút kifolyóvíz hőmérséklete sehol sem haladja meg a 60-70 C°-t (2. ábra). Ennek következtében a termálvíz felhasználásának lehetőségei jelentősen csökkennek. 
 

 
2. ábra: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye területén lévő hévízkutak kifolyóvíz hőmérséklet szerint Forrás: FETIKÖVIZIG 2009 adatai alapján 

A Vásárosnamény területén működő mindkét hévízkút kifolyóvíz hőmérséklete 55 C° körüli, tehát azok a rendszerek, amelyek ekkora vagy ennél alacsonyabb hőmérsékletű termálvizet igényelnek, kiépíthetők lennének a város területén is. Ilyen lehetőség a használati melegvíz előállítás, radiátoros fűtés (hőszivattyúval), padlófűtés, vagy a mezőgazdasági felhasználás (istállók, üvegházak fűtése). 
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4. Komplex felhasználás 

Egy geotermikus energián alapuló rendszer kiépítése és későbbi üzemeltetése annál gazdaságosabb, minél többször, minél összetettebben használjuk fel a termálvízben rejlő energiát. Ezt nevezzük komplex felhasználásnak. Komplex felhasználás esetén az adott hőmérsékletű termálvizet először olyan területen hasznosítjuk ahol ez az adott hőmérséklet elegendő, majd a víz hűlésével azt egyre alacsonyabb hőmérsékletet igénylő területeken alkalmazzuk. Egy magas kifolyóvíz hőmérsékletű termálkút vizének csak fürdőzésre való felhasználása esetén, azt vissza kell hűteni, ezáltal a benne lévő energia egy része elvész felhasználás nélkül. Ez az, ami komplex hasznosítás esetén elkerülhető. 
Vásárosnaményt tekintve is hasonló helyzet mint a fent említett esetben, a kitermelt termálvíz magasabb hőmérsékletű, mint az a termálfürdő vízellátása szempontjából szükséges lenne, emiatt használat előtt azt lehűtik. A működő termálkúthoz közel, egy kilométeres körzeten belül helyezkedik el a város összes közintézménye, iskolák, hivatal, idősek otthona, művelődési ház. Ennek fontossága a geotermikus rendszer kiépítésénél jelentős. Nagy távolságra való szállítás esetén olyan mértékben csökkenhet a víz hőmérséklete, hogy az már befolyásolhatja annak felhasználási lehetőségeit. Ezen felül kisebb csövezési rendszer esetén a beruházás költségei is csökkennek.  
Mivel már rendelkezik a város egy működő termálkúttal, nem szükséges új termelőkutat fúrni a geotermikus rendszer kiépítéséhez, ezáltal a költségek nem növekednek, azonban egy visszasajtoló kút fúrása a törvényi szabályozás miatt elengedhetetlen. 
5. Hőszivattyús technológia 

Azokon a területeken ahol csak alacsony hőmérsékletű termálvíz nyerhető ki, gazdaságos megoldást jelenthet egy hőszivattyús rendszerrel való kiegészítés. 
Hőszivattyúnak nevezzük azt a hőtermelő berendezést, gépet, amely egy adott térből bizonyos hőmérsékletű hőt vesz fel, majd azt egy másik térben magasabb hőmérsékleten adja le.  
A hőszivattyú négy alkatrészből áll: 
• kompresszor; 
• elpárologtató; 
• kondenzátor; 
• expanziós szelep. 
A hőszivattyú zárt keringési rendszerében hűtőgáz kering, ami felveszi, majd magasabb hőfokon a kondenzátoron át adja le a hőt a fűtőrendszernek.  
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Ha egy gázt összepréselünk, a molekulák közelebb kerülnek egymáshoz, folyamatosan összeütköznek, ennek következtében megnövekedik a hőmérsékletük. Hőcserélő segítségével a földből kinyert hőt a hőszivattyúban keringő gáz átveszi, a kompresszor összesűríti, ami által megnő a hőmérséklete. Ezt a hőt egy másik hőcserélő segítségével felhasználjuk (fűtés), eközben a gáz lehűl, lecsapódik és folyadékká alakul. Ezt a folyadékot az expanziós szelep segítségével egy nagyobb keresztmetszetű csőbe engedjük, ahol a nyomáscsökkenés hatására ismét gázzá alakul és még jobban lehűl. Majd a hőcserélő által ismét hőt vesz fel, és a folyamat kezdődik elölről. (Heinrich - Najork - Nestler, 1982) 
A hőszivattyú használatának előnyei: 
• Környezetbarát, használata során nincs káros anyag kibocsátás;  
• Alacsonyabb hőmérsékletű hőforrásból is kinyerhetünk hőt; 
• Részben, vagy egészben függetlenséget biztosít a gázszolgáltatóktól; 
• Államilag vissza nem térítendő támogatások, hozzájárulások vehetők rá igénybe; 
• A beruházási költsége magasabb, mint egy hagyományos rendszeré, de a befektetett költség hamar megtérül (Zajzon - Kocsis 2009). 
Hőszivattyú alkalmazása előnyös lehet Vásárosnamény esetén is, ugyanis ekkor a termálvíznek csak a hőjét hasznosítjuk, elkerülhető az egész rendszer vízkövesedése, valamint a magasabb hőmérsékletű víz előállításával már több területen is alkalmazhatóvá válik, így például radiátoros rendszerben való fűtésre. 
6. Kombinált felhasználás 

Egy hőszivattyús rendszer üzemeltetése nagy villamos energia felhasználást igényel, ezáltal növeli a költségeket. Ezt elkerülhetjük, ha a geotermikus rendszert más megújuló energiákon alapuló rendszerekkel kombináljuk, így például nap- szél- vagy bioenergia felhasználásával. A szükséges villamosenergiát ezek alkalmazásával is előállíthatjuk, amivel ugyan nő a beruházási költség, de ez a jövőben megfelelő működés mellett rövid időn belül megtérül. 
A napenergiát napelem és/vagy napkollektor segítségével tudjuk hasznosítani, villamosenergia és/vagy használati melegvíz előállítására. Előnyei közé tartozik, azon túl hogy környezetbarát, alacsony az üzemeltetési költsége, valamint nem igényel nagy mértékű karbantartást. Kiépítésére állami, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe, ennek ellenére nem terjedt el kiemelkedő mértékben, ugyanis a beruházáshoz még a támogatások ellenére is jelentős forrásra van szükség. 
Szélenergiát elsősorban villamos energia előállítására hasznosítanak, amire szélerőműveket alkalmaznak. Magyarország területére kis szélsebesség jellemző, amely korlátozza a szélenergia felhasználását. Kisméretű szélgépekkel azonban lehetséges gazdaságosan energiát előállítani. A beruházási költsége szintén magas, de erre is mint napenergia felhasználása esetén, állami 
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támogatások vehetők igénybe. Egy kiépített rendszer viszonylag hamar meg is térül és csak minimális karbantartást igényel. (Zajzon-Kocsis 2009) 
Bioenergia kifejezés alatt értjük minden növényi vagy állati hulladékból nyert energiát. Leggazdaságosabb felhasználási módja, ha mint fűtőeszközt alkalmazzuk, esetleg hőszivattyús technológia helyett, ezzel a módszerrel emelni a hőmérsékleten. Gyakori az energiaerdők létesítése, amire az akácot tekintik a legalkalmasabbnak, hiszen gyorsan nő, jól sarjadzik, kicsi a nedvességtartalma és nedvesen is jól tüzelhető. A gyümölcsfa ültetvényeken keletkező igen nagy mennyiségű nyesedék hasznosítására alig-alig kerül sor, általában energia pazarló és környezetszennyező módon elégetik. Hasznosítását nagyban akadályozza, hogy nagy a beruházási költség, és állami támogatás sem vehető igénybe rá. 
Az, hogy az előbb felsoroltak közül melyik kiépítése a leggazdaságosabb, már energetikai számítások kérdése. 
7. Jogszabályi háttér 

Az Európai Unióban (EU) nincs egységes szabályozás a termálvíz kezelésére. Magyarországon évek óta nem tudnak dűlőre jutni a visszasajtolás kérdéskörét illetően és a bányatörvény is számos módosításon esett át az elmúlt időszakban. (Németh 2012) 
A szabályozás főbb elemei:  
- Bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény: a geotermikus energia hasznosítás helyének, geotermikus energia koncesszió előkészítésének és a geotermikus védőidom lehatárolásának feladatain túl a geotermikus energia földtani kutatására és a bányajáradék megállapítására vonatkozó szabályzást tartalmazza. 
- Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény: a víztermeléssel járó közvetlen hőszolgáltatás engedélyezésére, vízvisszasajtolás szükségességére vonatkozó előírásokat, a vízkészlet járulék, illetve a szennyvízbírság mértékét határozza meg.  
A törvényeken kívül még számos kormányrendelet szabályozza a geotermikus energia kitermelését illetve hasznosítását:  
• 147/2010. (IV.29.) Kormányrendelet: vizek védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló rendelet.  
• 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet: környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek.  
8. A visszasajtolás problémája 

Visszasajtolás alatt azt a folyamatot értjük mely során a kitermelt termálvizet visszajuttatjuk az arra alkalmas vízadó rétegbe.  
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A visszasajtolásnak vannak feltételei. A Vízgazdálkodásról szóló törvény (Vt.) szerint, visszasajtolásra köteles minden, csak energetikai felhasználás céljából kitermelt termálvíz. Ez a mai napig éles vita tárgyát képezi. A Vt. 2004-ben visszasajtolási kötelezettséget írt elő minden újonnan fúrt kút esetében, amely a geotermikus energiát energiahasznosítás céljából termeli ki. Ezt 2010-ben kibővítették, innentől kezdve kötelező volt kiépíteni visszasajtoló kutakat a már korábban létesített kutak mellé is, ami hatalmas felháborodást váltott ki, főleg a mezőgazdasági felhasználók körében. 2013-ban a kormány úgy döntött, hogy a mezőgazdasági termelők felmentést kapnak a visszasajtolás alól, egészen 2025-ig. (2013. évi LXXIII. törvény) 
Vásárosnaményban visszasajtoló kút még nem üzemel, ugyanis csak olyan vizet lehet visszasajtolni, ami zárt rendszeren ment keresztül, nem került bele más anyag, így a fürdőzésre felhasznált termál és gyógyvizek nem visszasajtolhatók. Ezeket kémiai kezelések után, felszíni befogadókba engedik. Egy a termálvizet komplexen illetve energetikai célokra felhasználó geotermikus rendszer kiépítése esetén már szükségessé válik egy visszasajtoló kút építése is. 
9. Geotermikus energia, geotermikus rendszer előnyei, 

hátrányai 

A geotermikus energia nagy előnye hogy megújuló energiaforrás, vagyis képes megújulni, újratermelődni. Környezetbarát, felhasználása során semmilyen környezetre káros anyagot nem bocsát ki, és egész évben állandó jelleggel a rendelkezésünkre áll. Egy geotermikus rendszer kiépítése meglehetősen költséges, azonban a befektetett összeg viszonylag hamar megtérül, és használatával függetlenít a fosszilis energiahordozók importjától.  
Vízszintsüllyedés alakulhat ki, ha a kitermelt hévizet nem sajtoljuk vissza, ezáltal a felszín alatti rétegekben tárolt vízmennyiség folyamatosan csökken, ami a geotermikus rendszer nem megfelelő működéséhez, rosszabb esetben annak leállásához vezethet. Visszasajtolás hiánya esetén a termálvíz a környezetre is káros lehet, ha azt felhasználás után nem megfelelően tároljuk. A tavakba, folyókba való engedés megváltoztathatja azok élővilágát, egyes fajok kipusztulhatnak, mások nagymértékben elszaporodhatnak. Egy geotermikus rendszer kiépítését nagyban akadályozza a nagy beruházási költség, valamint a bürokratikus szabályozottság. 
Ezen kívül nagy problémákat okozhat a termálvíz ásványi anyag tartalmának túl magas értéke, amely a rendszerben kicsapódva vízkövesedést okozhat. Ennek következtében a csövek keresztmetszete leszűkül, ezáltal csökken a rendszer gazdaságossága, nem megfelelő karbantartás esetén teljesen eltömítheti azt.  
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10. Összefoglalás 

Az eredmények szerint Vásárosnamény megfelelő geotermikus adottságokkal rendelkező területen fekszik egy geotermikus rendszer kiépítéséhez. Ennek ellenére a rendelkezésre álló termálvíz által adott energia kihasználtsága elenyésző. A strandok vízszükségletén kívül, megfelelő technológia alkalmazásával kialakítható lenne egy olyan rendszer, amely a város egy részének fűtését illetve melegvíz igényét fedezni tudná. 
A megvalósítás legnagyobb akadálya a forráshiány. Napjainkban az önkormányzatok nem rendelkeznek nagy pénztartalékokkal, amelyből egy ilyen beruházást finanszírozni tudnának. Különböző állami támogatások elnyerésével jelentős mértékben csökkenthető a beruházási költségünk.  
A szigorú törvényi szabályozottság, illetve annak gyakori változtatása, valamint a szükséges technológia ismeretének hiánya hátráltatja a geotermikus energia hasznosításának elterjedését. Az ország jó adottságai ellenére, az állam nem támogatja megfelelően ezt a fajta megújuló energiaforrást.  
A geotermikus energia felhasználásának vannak hátrányai, de olyan előnyökkel is rendelkezik, amely miatt érdemes ezzel a megújuló energiaforrással foglalkozni. 
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Magyarország környezetbarát energiatermelése 

GYŐRI BARNABÁS 
Debreceni Egyetem Műszaki Kar, gyoribarnabas1994@gmail.com 
Absztrakt. Ahogy a világ összes országának, így Magyarországnak is szüksége van környezetbarát energiatermelése. A fosszilis energiahordozók tüzelése üvegházhatást okozó gázokat juttat a levegőbe, ez által növelve meg a Föld légkörének hőmérsékletét és olvasztva meg a sarki jéghegyeket. Az olajkészleteink folyamatos csökkenése szintén a jelen problémája. Olajfüggőségünk csökkentése csak megújuló energiákkal és energiahordozókkal lehetséges. Magyarország jó természeti és földrajzi adottságokkal rendelkezik, így megfelelő fejlesztésekkel és beruházásokkal képes lenne a fosszilis energiahordozók felhasználásának mértékét csökkenteni.  
Abstract. As every country in the world, then Hungary also needs to have environmentally friendly energy production. Burning of fossil fuels benefit greenhouses gasses to the air, hereby the Earth’s atmosphere temperature rising and the Artic ice melting. The oil stocks continuously reduction is the present problem as well. Our oil dependence can be substitute by renewable energy. Hungary has good geographical and natural conditions, hereby suitable investments and developments could reduce the fossil fuels using rates. 
Bevezetés 

Magyarország és Európa energiaszükségleteit nagyrészt importból fedezi. Magyarország kőolaj és földgáz tekintetében, energiafüggő. A hazánkban megtermelt kőolaj és földgáz, a szükségletek csupán ötödét, a földgázszükségletek hatodát képes fedezni. A nemzetközi piacon folyamatos energetikai verseny zajlik, az energiafüggőség folyamatosan nő. A fosszilis energiaforrások lelőhelyeinek folyamatos csökkenése és koncentráltsága miatt, számítani lehet arra, hogy az árak drasztikusan emelkedni fognak. Ezt a lelőhelyek csökkenése okozza. Biztonságpolitikai lépéseket is alkalmazni kell, a kitermelés folyamatos biztosítása érdekében. A világpiaci árak, az elmúlt években megkétszereződtek, ennek oka az Ázsiai országok hirtelen megindult fejlődése, keresletük bővülése. A szigorodó energiafelhasználási törvények, befolyásoló tényezőként hatnak majd a következő negyed évszázad energiafelhasználására. Ezek a törvények fokozottan kihatnak, a természet, ezen belül a légkör védelmére. Célja, a légkörbe kerülő, üvegházhatást okozó gázok folyamatos csökkentése [1]. 
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1. A hazai helyzet 

Magyarországon a rendszerváltást követő 20 évben alapvető szerkezeti átalakulás ment végbe. Leépítették az energia-intenzív iparágakat, ennek következménye volt, hogy az anyag és energiafelhasználás az 1970-es évek szintjére esett vissza. A primerenergia felhasználás 1990-92 között 17%-kal csökkent, majd 1992—2007 között átlagosan évi 0,5%-kal nőtt. Meghatározó primer energiahordozónk a szén volt, mely termelését fokozatosan leépítették és helyét a földgáz vette át. Ez az átalakulás fokozatosan csökkentette a hazai földgáz és kőolaj kitermelés mértékét. 1990 és 2005 között folyamatosan nőtt a fosszilis energiahordozók importja. A primer energiahordozók között, a szénhidrogének részesedése 1990-ben 80%, míg 2009-ben 75% volt. Földgázt Oroszországtól importálunk, éves szükségletünk közel 80%-át. Ezt egyetlen útvonalon keresztül, ami miatt ellátás-biztonsági szempontból kiszolgáltatott helyzetbe kerülünk. Jelenleg energiaszükségletünk 40%-át földgázból fedeztük. Ez kedvezőtlenül hat az energiafelhasználás csökkentésére, az energiatakarékosságra és a hatékonyság növelésére. Magyarország esetében, mind az energiahatékonyság, mind a megújuló energiafelhasználás tekintetében, hatalmas kiaknázatlan tartalékokkal rendelkezik. 2005-ben a megújuló energiafelhasználás aránya az összes primerenergia felhasználásban 4,3% volt, ez az érték 2009-re 7,35%-ra nőtt. Ennek az értéknek 2020-ra 13%-ra kell növekednie az EU kötelezettsége alapján, azonban Magyarország a megújuló energia hasznosítás cselekvési tervében 14,6%-ot irányzott elő elérendő célként [2]. 
2. Megújuló energiák 

A fosszillis anyagoktól eltérően, a zöld energia olyan forrásokból százmazik, amelyek nem merünek ki. Ezek közé tartozik a nap,- szél-, vízenergia, biomassza, geotermikus energia. 
Jelenleg a világ energiatermelésének 13,8 százalékát megújuló energiahordozók fedezik. A legjelentősebb mennyiségben, a biomasszát hasznosítják, ami a legváltozatosabb felhasználási lehetőségeket kínáló energiahordozó. Ide tartozik minden fa, szalma, trágya és növényi alkotó, amelyekből energia nyerhető ki. Ezek együttesen, a világ energiatermelésének 11%-át adják. A vízenergia már kevesebb, mindössszesen 2,3%-át adja a teljes energiatermelésnek. Az egyik legtisztább energia előállítási módszer a vízenergia hasznosítása, viszont hátránnyal is jár. Duzzasztógátak építésekor, a természet is károsodik. A Nap energiájából érkező fény és hő, az energiaelőállítás legkörnyezetkímélőbb folyamata. Egyaránt alkalmas hőenergia(napkollektor) és elektromos energia(napelem) előállítására. Így is csupán 0,039%-át fedezi a világ energafelhasználásának. A szél energiáját 0,026%-ban használjuk fel, energia előállításra világszerte [3]. 
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3. Napenergia 

A naprendszer, így a Föld energiaforrása is a Nap. A Nap lényegében, egy hatalmas fúziós atomreaktor, mivel belsejében magfúzió, vagyis termonukleáris hőtermelés zajlik. A Nap élettartalma, emberi időben mérve, végtelennek mondható [4]. 
A napenergia tiszta energiaforrás. A Nap energiáját felhasználjuk, elektromos áram, vagy melegvíz előállítására, melynek során káros anyag kibocsátás nem történik. A napenergia közvetlen hasznosításának két fő csoportja van, az egyik az aktív hasznosítás, amikor különösen erre a célra készített eszköz (napkollektor, napelem) segítségével alakítják át a napsugárzási energiát hővé vagy elektromos árammá. A másik a passzív felhasználási mód, amikor külön kiegészítő eszköz nélkül tudjuk a napenergiát hasznosítani. A fototermikus hasznosítás azt jelenti, hogy a napenergiát folyadék, vagy levegő közeget áramoltató átalakító eszköz(napkollektor) révén közvetlenül hővé alakítjuk. Ezzel a technológiával közvetlenül melegvizet állítunk elő. A legnagyobb problémát a hő tárolása jelenti, ugyanis általában akkor szeretnénk az energiát felhasználni, amikor a napenergia éppen nem- vagy nem a szükséges mennyiségben- áll rendelkezésre, vagy fordítva, akkor van energiahozam, amikor nincs felhasznákási igény. A fotoelektromos megoldás során napelem segítségével alakítjuk át a napenergiát közvetlenül elektromos energiává. Ezzel a módszerrel kapott 12 vagy 24 V-os egyenfeszültséggel közvetlenül lehet fogyasztókat(világítás, szellőztetés) működtetni. Inverter közbeiktatásával, lehetséges 230 V-os fogyasztók működtetése is. A fotoelektromos panelek a napenergiát közvetlenül elektromos árammá alakítják át. Az így keletkezett energiát tárolni, vagy hasznosítani kell, ezért vagy akkumulátorokban tárolják későbbi felhasználásra, vagy vízszivattyúkat működtetnek vele, ami a víz helyzeti energiáját tárolja. Ezt az energiát igény szerint éjszaka, vagy alacsony napsugárzási viszonyok esetén használják fel. A fotoelektromos rendszerek alkalmazási területei leginkább a közműhálózattól távol eső részeken (tanyák, farmok, telephelyek hasznosítják elektromosenergia ellátásra. Remekül használható öntözésnél és szivattyúk működtetésénél energiaforrásaként. Előnyei: alacsony, szinte minimális üzemeltetési költség, környezetbarát, minimális karbantartást igényel. Hátránya elsősorban a felhasznált technológia ára. Jelenleg drága, és az energiatermelés hatásfoka is alacsony. Ez által nem, vagy csak részben térül meg a beruházás mértéke [5]. 
Hazánkban, a napsütéses órák száma  átlagosan 2100 óra. A vízszintes felületre érkező éves napsugárzás hőmennyisége, megközelíthetőleg 1250-1290 kWh/m2. Magyarország területeit érő napsütétes órák száma között nincsen számottevő különbség, így  Magyarország területe, egységesen alkalmas napenergia előálltására [7]. A Kormány 1107/1999. (X. 8.) határozatában az Energiatakarékossági és Energiahatékonyság-növelési Cselekvési Programban 2010-re 20 ezer napkollektoros tetőt irányzott elő, azonban 2008-ig, mindössze 450 családi ház kapott támogatást [8]. Jelenleg az összes megújuló energiatermelés 0,2%-át fedezzük napenergiából [9]. 
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1. ábra: Napsütéses órák száma Magyarországon Forrás:[6] 

4. Szélenergia 

A földfelszínt érő napsugárzás erőssége nem mindehol egyforma. Ennek az eredménye, hogy a Földön mindig vannak olyan helyek, amelyek felett eltérő hőmérsékletű a levegő. Ez a hőmérséklet-különbség azt eredményezi, hogy a levegő nyomásában és sűrűségében is különbségek keletkeznek. A nyomáskülönbség hatására, a légkörben áramlás indul meg, ez addig tart, amíg a nyomás és a hőmérséklet-különbség ki nem egyenlítődik [10]. 
4.1. A szélenergia hasznosítása 

A XX. századig, az emberiség a szelet mechanikai energiává alakította át, pl. malmok és egyéb gépek meghajtására. Napjainkban elsősorban szivattyúkat hajtanak meg vele, amelyekkel víztárolókat töltenek meg. A szélerőművek másik felhasználási területe, az elektromos áram előállítása, ehhez a szél kinetikai, majd mechanikai energiáját alakítják át villamos energiává. A szélgenerátorokat három csoportba sorolhatjuk, az elsőbe tartoznak a kicsi és különálló turbinák, ezeket fűtésre és akkumulátortöltésre használnak. Alkalmazási területe, leginkább tanyákon farmokon jellemző, ahová nincs bevezetve a közmű hálózat, és a szélgenerátoros megoldás gazdaságosabban üzemeltethető. A második csoport a hibrid és közepes méretű szélturbinák, amelyek más elektromos energiát előállító rendszerrel (pl. napelem) összekapcsolva látják el elektromos árammal az épüketeket és töltik az akkumulátorokat. A közép, illetve nagy teljesítményű turbinák a harmadik csoport. Ezek teljesítménye a 80-as évek óta, lényegesen megnőtt. Kezdeti 100 kW-ról, 1500-4000 kW-ra. Ezeket a turbinákat hálózatra kapcsolva is alkalmazzák, gyakran szélparkokban üzemelnek. Villamosenergia előállítása kétféle lehet, szigetüzemű, ez helyi energia felhasználást jelent, vagy hálózati üzemű, a megtermelt 
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elektromos energiát közvetlen a hálózatba táplálja. Közvetlen módon a szközben környezetre káros anyagot nem bocsátanak ki. Viszont, az előállításuk és szállításuk során keletkezik környezeti terhelés. Ez a terhelés csökenthető lesz, ha a gyártás során csökken az nyersanyag felhasználás és növekszik az energelhanyagolható a beruházás megtérülése után. A szélturbinák működés közben zajhatást generálnak és egyik legnagyobb „hátránya”, a vizuális hatás. Rengeteg lakossági tiltakozás indul egyes turbinák építésekor, mert

2. ábra Magyarország szél irányai Forrás: [11]
Magyarország területén belül jelentős különbségek vannak a szél erejét figyelembe véve. 75mmagasságban, az országterületének 43%szélsebességet. A 2000-ben  még szokásos 67 m magas oszlopmagasság helyett, 2005bevezették a 100m magasságig emelt szélturbina gondolákat a biztosabb megtérülés érdekében. 2006 tavaszáig 330 MW kapacitásra adott engedélyt a Magyar Energia Hivatal, de ez a kapacitás teljeskörűen a mai napig nem épült meg. 2010 őszére, 155 üzembe helyezett szélerőmű, összesen 295 MW teljesítményt termelt. Szélerőművek és szélerőműÉszak-nyugat-Dunántúlon létesültek a jobb szélenergia potenciál miatt. Jelenleg hazánkban a legnagyobb teljesítményű szélerőművek 3 MW teljesítményre képesek. A szélerőművek előnye, hogy a kezdeti beruházást követően olcsó az üzemeltetésük. Hátránya, szélfarmok átlagos összesített kihasználása 20% körüli, ezért a kapacitásra jutó fajlagos 
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teljesítmény alacsony. Magyarország Megújuló Energiahasznosítási cselekvési terve a kisebb teljesítményű szélturbinákat is figyelembe veszi, amelyekkel elsősorban helyi, autonóm energiaellátás biztosítható [13]. 
5. Vízenergia 

3. Ábra: Magyarország nagyobb vízierőművei Forrás: [14] 
A víz energiája volt az egyik legősibb energiaforrás, amit arra használtak, hogy csökkentsék az emberi és állati terhelést. A legrégebbi öntőzőrendszerek 5000 évesek, de pontos adatok nem maradtak fenn róluk. A vízkereket már az ókori Egyiptomban, Kínában, Indiában, Görögországban és a Római Birodalomban is használták. Magyarországra utaló adat legkorábban a XI. században jelent meg, amikor egy kb. 1600 lelkes nagybirtokra megemlítenek 6-, míg egy 1150 lelkes birtokra, 7 db vízimalmot. A vízimalmok az ipari fejlődésben nagy szerephez jutottak. Amíg két ember kézimalommal 4-7 kilógramm lisztet tudott őrölni óránként, addig vízimalommal ez elérte a 150kg-ot is. Ehhez a vízenergia helyzeti és mozgási energiáját hasznosítjuk, amely mozgó vízből (folyó) nyerhető ki. Az állóvíznek csupán helyzeti és nyomási energiája van. A Föld édesvízkészlete megközelítőleg 2,5%-ra becsülhető, amelynek nagy része a sarki jég formájában van lekötve. A körforgásban, az édesvízkészlet csupán 0,5-0,6%-a vesz részt [15]. A vízenergia elektromos áram előállítására is hasznosítható. Fólyóink műszakilag hasznosítható energiakészlete a folyók között a következő megoszlást mutatja: Duna 72%, Tisza 



Conference on Problem-based Learning  University of Debrecen in Engineering Education 10.10.2014  Faculty of Engineering 

62 

 

10%, Dráva 9%, Rába és Hernád 5%, egyéb 4%. A Dunán jelenleg a Bősi erőmű termel áramot, de ez nem nekünk, hanem Szlovákiának termel energiát és hasznot. Hazai viszonylatban a két legnagyobb erőművünk, a Tiszalöki Vízerőmű és a Kiskőrei Vízerőmű, 11,5 MW és 28 MW beépített teljesítménnyel. A jelenleg meglévő 31 vízerőmű összteljesítménye 55 MW, melyeknek éves eleketromos-energia temelése 195 GWh [16]. 
6. Biomassza 

A biomassza kifejezés alatt tágabb értelemben a Földön lévő összes élő tömeget értjük. A mai elterjedt jelentése: energetikailag hasznosítható növények, termés, melléktermékek, növényi és állati hulladékok. A tüzelhető biomasszák jellemzően viszonylag alacsony nedvességtartalmúak és ennek megfelelően magas fűtőértékűek. A biomassza fogalma alatt a szárazföldön és vízben élő, vagy nemrég elhalt szervezetek tömegét, a mikrobiológiai ipar termékeit, transzformáció után (ember, állat) keletkező valamennyi biológiai eredetű terméket, hulladékot értjük. A biomassza keletkezését három csoportra tagoljuk. Elsődleges biomassza csoport, a természetes vegetáció (mezőgazdasági növények, erdők, legelők, vízi növények). Másodlagos csoport, az állatvilág, illetve az állattenyésztés fő- és melléktermékei, hulladékai. Harmadlagos csoportba tartozik a feldolgozóipar gyártási melléktermékei, az emberi életműködés melléktermékei [17]. 
Magyarországon jelenleg a hasznosított megújuló energiaforrások legnagyobb részét a biomassza felhasználása teszi ki, ezen belül is a tűzifa részesedése 50%-os aránnyal. A Kárpát-medencében való elhelyezkedésünk kiváló környezetet biztosít a biomassza előállítására. A biomassza termékpálya korszerű kiépítése, a megfelelő mezőgazdasági hulladékkezelés biztosíthatná a kis- és középvállalkozások fellendülését, munkahelyek bővülését. Magyarországon a biomassza termelése és felhasználása meghaladja az Európai átlagot. 2009-ben a villamosenergia termelés 8%-a származott megújuló energiaforrásból. Ebből a biomassza részesedése meghaladta a 80%-ot. 2010-ben a megújuló energiaforrások részarányát 74%-ban a biomassza képviselte [18]. 
6.1. Biomassza, mint hajtóanyag 

A folyékony halmazállapotú biomasszát, elsődlegesen motorhajtóanyagnak, vagy annak kiegészítésére gyártják. A biohajtóanyag két csoportját különböztetjük meg. Növényi eredetű növényi olajokat és az alkoholokat, valamint a biogázt. A növényi eredetű olajok energiahordozóként való felhasználása nem új dolog. A növényi olajok kémiai összetétele hasonló az ásványi olajéval, mivel hasonló zsírsavakból épül fel. Ennek köszönhetően nem csak motorikus felhasználásra, hanem tüzelőanyagként is számításba jöhetnek. A növényi olajok motorban való felhasználása káros is lehet. Nagyobb a viszkozitása, nehezebben gyullad, elégetése során keletkező anyagok ronthatják a kenési képességét, ezért gyakoribb kenőolajcserére szorulhat a motor. Alkoholt is előállíthatnak biomasszából. Az előállításhoz a 
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növény valamelyik részének tartalmaznia kell cukrot, cellulózt, vagy keményítőt. Az alkoholnak a benzinhez képest kisebb az energiatartalma, ezért azonos teljesítmény eléréséhez átlagosan 20-25%-kal nagyobb mennyiségre van szüksége. Gáz előállítására is alkalmas a biomassza. Valamennyi szerves anyag (kivéve a szerves vegyipar termékeit) alkalmas biogáz előállításra. A biogáz éghető alkotórésze a metán (CH4), de a fűtőértéke jelentősen függ a nem éghető alkotóelemektől. A metántartalom aránya változó, de általánosságban a 60%-ot eléri, így a fűtőértéke 22,4 MJ/m3 (a fölgáz fűtőértéke 32-42 MJ/m3 ) [19]. 
7. Atomenergia 

Az atomenergia, az atommagok úgynevezett kötési energiáját jelenti. Két féle módon szabadítható fel energia, maghasadással, amikor a nehezebb atommagok hasadnak két könnyebbé, vagy a magfúzióval, amikor könnyű magok egyesülnek és hoznak létre nehezebb, stabilabb magokat. Maghasadás vagy magfúzió során keletkező hőt áramtermelésre hasznosítják. A tüzelőanyag általában az urán. Több fajta reaktortípus létezik, de a legelterjedtebb a gáz- és vízhűtéses reaktorok. Azokat a reaktorokat, amelyek hűtési szerepét víz tölti be, könnyűvizes reaktoroknak nevezik. A reaktorok egyik előnye, hogy megfelelő üzembiztonsági szabályok betartása mellett a környezetbe jutó szennyezőanyagok száma lényegében nulla. Környezetszennyező hatása csupán baleset bekövetkezése esetén van, de akkor a szennyezés igen jelentős és tartós. A világ elektromos igényének 16%-át atomenergiából fedezik. Legjelentősebb felhasználói az Egyesült Államok, Japán és Franciaország [20]. Magyarországon jelenleg csak Pakson található atomreaktor, amely 2000 MW összteljesítménnyel, hazánk villamos energia termelésének 40%-át fedezi. Ezt a teljesítményt bővítik. A meglévő 4db, egyenként 500 MW teljesítményű reaktor blokk mellé építenek két, egyenként 1200MW teljesítményű blokkot is. Az első blokk átadását 2023-ra tervezik [21]. 
Összefoglalás 

Mind az Európai Unió országainak, úgy a világ országainak is szüksége van alternatív energiapolitikára a fosszilis tüzelőanyagok kiváltása érdekében. Olajkészleteink rohamos csökkenése csak felgyorsítja ezt a törekvést. Magyarország, az EU tagállamok megújuló energia előállításához képest nagyon le van maradva. Törekvéseink egy „zöldebb” környezet létrehozásában csupán gyerekcipőben jár. 
Magyarország természeti adottsági és földrajzi elhelyezkedése szempontjából kiváló helyzetben van. Mint mezőgazdasági ország remek lehetőségek vannak a biomassza előállításban és felhasználásban. Megfelelő stratégiákkal és támogatásokkal kiaknázhatjuk a földeken lévő lehetőségeket.  
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Napsütéses órák számát tekintve is igen kedvező a helyzetünk, valamiért mégsem használjuk ki a napenergiában rejlő korlátlan lehetőségeket. Németország 2013. július 7-én, a teljes ország energiaigényének a 40%-át, minimális fenntartási és üzemeltetési költségű szolár cellákból állította elő. Ez 23,9GW teljesítmény, ami 12 Paksi Atomerő összteljesítményének felel meg. Németország napsütéses órák terén rosszabb helyzetben van, mint Magyarország, mégis 1,3-1,4 millió napenergia termelő rendszer van használatban. Magyarország napenergiából előállított villamos-energia termelése elhanyagolható, pedig lakossági szinten lenne igény a támogatásokra.  
Jó hírnek mondható, hogy Magyarországon az utóbbi években megnőtt a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia részesedése az áramellátásban. A városokban járva egyre több háztetőn látni napelemet, napkollektort, esetleg mindkettőt felszerelve. Ezen a téren látványos javulás, de még elmaradott a szomszédos Ausztriától, ahol majdnem minden háztetőn látni valamilyen napenergia átalakító berendezést.  
Véleményem szerint, megfelelő támogatásokkal és környezettudatos kormánypolitikával, Magyarországon is megteremthető hasonló gondolkodásmód, mint a fejlettebb nyugat Európai országokban. Egy új szemlélettel ki tudjuk használni hazánk természeti adottságait és földrajzi lehetőségeit. 
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Hévízkutak hasznosítási szerkezete, és az abban 

rejlő kihasználatlan kapacitások Magyarországon 

BALÁZS KULCSÁR 
University of Debrecen, kulcsarb@eng.unideb.hu  
Abstract. In order to mitigate Hungary's vulnerability in energy supply and accomplish the renewable energy production targets, it is essential to discover exploitable opportunities for energy production and step up the utilization of the available capacities. In the past 150 years, nearly 1500 thermal wells have been drilled for use by a broad range of economic sectors. The goals of the establishment and current forms of utilization are quite often out of alignment with each other, the priorities of exploitation have been changed in several instances. The economic landscape has strongly transformed the group of consumers, which is the reason why most of the resources have remained untapped. The majority of these capacities have been undiscovered, and therefore the potential utilizers of geothermal energy and thermal water are not aware of the local opportunities. While drawing up the utilization structure of thermal wells, these unutilized capacities were revealed. A significant proportion of the wells are closed down, still are in utilizable conditions, and potential reliance on these capacities are worth considering for use in covering the local heat demands of settlements. 
Absztrakt. Magyarország energetikai kiszolgáltatottságának csökkentése, valamint a megújuló energiatermelési célok teljesítése érdekében fontos a kiaknázható energiatermelési lehetőségek felderítése, a rendelkezésre álló kapacitások hasznosításának fokozása. Magyarországon, az elmúlt 150 évben közel 1500 termálkutat mélyítettek, melyeket széles gazdasági terület hasznosított. A létesítési célok és a jelenlegi hasznosítás gyakran nem egyezik, a hasznosítási prioritások sok esetben megváltoztak. A gazdasági szerkezet és helyzet a felhasználói kört erősen átalakította, mely a rendelkezésre álló kapacitások nagy részének kihasználatlanságához vezetett. E kapacitások többsége rejtve marad, így a potenciális geotermikus energia és termálvíz hasznosítók sokszor a helyi lehetőségekkel sincsenek tisztában. A termálkutak hasznosítási szerkezetének elkészítése során e kihasználatlan kapacitások feltárásra kerültek. A kutak jelentős része lezárt, ugyanakkor hasznosítható állapotban van, mely kapacitások hasznosítását érdemes figyelembe venni a települési hőigények biztosításakor. 
Bevezetés 

Magyarország liberalizált piaca, valamint a hagyományos energiahordozókban való szegénysége (Perczel, 2003) veszélyezteti az ellátás biztonságát és kiszolgáltatottá teszi a fogyasztókat. Növeli a problémát a politikailag instabil beszerzési forrásoktól való függés, valamint egyes szolgáltatók monopol helyzete. A környezet állapotának felértékelődése, az ehhez kapcsolódó célkitűzések teljesítésére való törekvés egyre nagyobb figyelmet fordít a megújuló energetikai 
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lehetőségek kiaknázása és a decentralizált hálózatok felé. A források szűkülése, az időnként hektikusan változó, de többnyire tartósan emelkedő energia árak (KSH, 2010), valamint a költséghatékonyság a helyi energiaforrások kiaknázását sürgeti, mind a vállalkozások, mind a közszféra oldaláról. Ennek egyik kiaknázható forrása a Magyarország mintegy 70%-án feltárható, 30°C-nál magasabb hőmérsékletű rétegvíz, melynek hasznosítására eddig közel 1500 fúrást mélyítettek (Mádlné Szőnyi, 2008). A létesítési célok és a jelenlegi hasznosítás gyakran nem egyezik, a hasznosítási prioritások sok esetben megváltoztak. A gazdasági szerkezet és helyzet a felhasználói kört erősen átalakította, illetve csökkentette, mely a rendelkezésre álló kapacitások nagy részének kihasználatlanságához vezetett (Kulcsár, 2012). E kapacitások többsége rejtve marad, így a potenciális hasznosítók sokszor a lokális lehetőségekkel sincsenek tisztában. Az elmúlt egy év adatgyűjtésének és vizsgálatainak eredménye a termálkutak országos hasznosítási szerkezetének elkészítése és a kihasználatlan kapacitások feltárása. Célja az országos megújuló energia stratégiában, a geotermikus energetikai célú hasznosítási törekvések tervezésének megkönnyítése, a döntéshozatal elősegítése (Nemzeti Energiastratégia 2030). 
1. Adatok és módszerek 

A termálkutak hasznosítási szerkezetének vizsgálata során, a Magyarországon 2008-ig létesített 1453 hévízkút esetében, meghatározásra kerültek a kutak létesítéskor tervezett hasznosítási céljai, mely adatok összevetésre kerültek az egykori Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet (VITUKI) által 1994-ben készített Magyarország Hévízkút Kataszterével (Kék Kötetek) (VITUKI, Magyarország hévízkút katasztere, 1994), valamint az Országos Vízügyi Felügyelőség (OVF) 2010-ben „lezárt” digitális kataszterében szereplő hasznosítással (OVF, Magyarország hévízkút katasztere, 2010). A termálkutak létesítési céljai, a vízügyi igazgatóságokon vezetett kútkataszterek és vízföldtani naplók alapján kerültek meghatározásra (Magyarország területi vízügyi igazgatóságai, 2013, kútkataszterek, vízföldtani naplók). Az adatok kiértékelése során elkészült a létesítéskor tervezett hasznosítási szerkezet, de mivel a hévízkutak több mint száz év alatt folyamatosan létesültek, így ez a szerkezet nem alkalmazható összehasonlítási alapként az 1994-es és a 2010-es szerkezettel, pusztán tájékoztató jelleggel bír. A hasznosítási szerkezet összehasonlítására a két felmérési év (1994, 2010) volt alkalmas, mely eredményeknél figyelemmel kellett lenni a minta eltérő mennyiségére is. Az 1994. és a 2010. évi állapotnál kiszűrésre kerültek az ismeretlen hasznosítású az eltömött és a lezárt hévízkutak, így az összehasonlításban csak az ismert és hasznosított kutak szerepelnek. 
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2. A magyarországi termálkutak létesítéskor tervezett 

hasznosítási szerkezete

1. ábra: Magyarország termálkútjainak létesítéskor tervezett hasznosítási szerkezete (Forrás: a szerző)
A Magyarországon 2008-ig épített 1453 darab, 30°Crétegvizes kutak, létesítéskor tervezett hasznosításszereplő 1453 hévízkút közül 131 esetében a tervezett hasznosítási cél nem ismert (nincs feltüntetve egy adatbázisban sem és nem is következtethető). 
Tájékoztató jelleggel az 1. ábrán (bal felső körezek a létesítmények is feltüntetésre kerültek, azonban a tervezéskori hasznosítási szerkezetben, mint ismeretlen hasznosítás nem került figyelembe vételre (jobb felső kördiagramm). Így a termálkutak létesítéskor tervezetösszesen 1322 kút adataival történt.
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A magyarországi termálkutak létesítéskor tervezett 

szerkezete 

ábra: Magyarország termálkútjainak létesítéskor tervezett hasznosítási szerkezete (Forrás: a szerző)
ig épített 1453 darab, 30°C-nál magasabb kifolyóvíz hőmérsékletű rétegvizes kutak, létesítéskor tervezett hasznosítási céljainak vizsgálata során, az adatbázisban szereplő 1453 hévízkút közül 131 esetében a tervezett hasznosítási cél nem ismert (nincs feltüntetve egy adatbázisban sem és nem is következtethető).  

Tájékoztató jelleggel az 1. ábrán (bal felső kör-diagramm, valamint az alsó oszlopezek a létesítmények is feltüntetésre kerültek, azonban a tervezéskori hasznosítási szerkezetben, mint ismeretlen hasznosítás nem került figyelembe vételre (jobb felső kördiagramm). Így a termálkutak létesítéskor tervezett hasznosítási szerkezetének kialakítása összesen 1322 kút adataival történt. 
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A magyarországi termálkutak létesítéskor tervezett 

 
ábra: Magyarország termálkútjainak létesítéskor tervezett hasznosítási szerkezete (Forrás: a szerző) 

nál magasabb kifolyóvíz hőmérsékletű i céljainak vizsgálata során, az adatbázisban szereplő 1453 hévízkút közül 131 esetében a tervezett hasznosítási cél nem ismert (nincs 
valamint az alsó oszlop-diagramm) ezek a létesítmények is feltüntetésre kerültek, azonban a tervezéskori hasznosítási szerkezetben, mint ismeretlen hasznosítás nem került figyelembe vételre (jobb felső kör-t hasznosítási szerkezetének kialakítása 
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2. ábra: Szénhidrogén kutatófúrásokból kiképzett termálkutak hasznosítási megoszlása Magyarországon 
Az eredmények azt mutatták, hogy a tervezéskor legnagyobbélvezett prioritást, mely célból 382 termálkutat létesítettek (29%). Ezt követi a mezőgazdaság számára mélyített 267 fúrás (20%) (1. ábra). A szénhidrogén (CH) kutatások során meddőnek bizonyult, azonban termálvizes rétegeket fképeztek ki különböző vízszolgáltatási célokra (15%). A tervezett hasznosítási célok között szám szerint a vízmű (152 db) és kommunális (13410-12%-át tervezték. Ipari felhasználásra 83 létesítmény készült, melyek a 2008kutak 6%-át alkotják. Jelentős számot képviselnek a különböző vízszint, karsztvízszint és rétegvíz-szennyezés észlelésére tervezett létesítmények, melyek 54 kúttal, 4%állománynak. Fontos még megemlíteni a gyógyászati, a többcélú hasznosításra tervezett és a kifejezetten termelő-visszasajtoló céllal fúrt kutakat, azonban ezekre kevés példa van. 
A fent említett kutatófúrások kétharmada, a fúrást követő pár éven belül,céloknak megfelelően átalakításra került. Itt is a fürdő és mezőgazdasági hasznosítás dominált melyek egyenlő arányban szerepelnek 
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ábra: Szénhidrogén kutatófúrásokból kiképzett termálkutak hasznosítási megoszlása Magyarországon (Forrás: a szerző) 
Az eredmények azt mutatták, hogy a tervezéskor legnagyobb számban, a fürdőhasznosítás élvezett prioritást, mely célból 382 termálkutat létesítettek (29%). Ezt követi a mezőgazdaság számára mélyített 267 fúrás (20%) (1. ábra). A szénhidrogén (CH) kutatások során meddőnek bizonyult, azonban termálvizes rétegeket feltárt fúrásokat jelentős számban, összesen 198képeztek ki különböző vízszolgáltatási célokra (15%). A tervezett hasznosítási célok között szám db) és kommunális (134 db) hasznosítás következik, mely célokra a kutak zték. Ipari felhasználásra 83 létesítmény készült, melyek a 2008át alkotják. Jelentős számot képviselnek a különböző vízszint, karsztvízszint és szennyezés észlelésére tervezett létesítmények, melyek 54 kúttal, 4%állománynak. Fontos még megemlíteni a gyógyászati, a többcélú hasznosításra tervezett és a visszasajtoló céllal fúrt kutakat, azonban ezekre kevés példa van. 
A fent említett kutatófúrások kétharmada, a fúrást követő pár éven belül, céloknak megfelelően átalakításra került. Itt is a fürdő és mezőgazdasági hasznosítás dominált melyek egyenlő arányban szerepelnek – ahol egyik vagy másik felhasználás alkalmazása 

University of Debrecen Faculty of Engineering 

 
ábra: Szénhidrogén kutatófúrásokból kiképzett termálkutak hasznosítási megoszlása Magyarországon 

számban, a fürdőhasznosítás élvezett prioritást, mely célból 382 termálkutat létesítettek (29%). Ezt követi a mezőgazdaság számára mélyített 267 fúrás (20%) (1. ábra). A szénhidrogén (CH) kutatások során meddőnek eltárt fúrásokat jelentős számban, összesen 198-at képeztek ki különböző vízszolgáltatási célokra (15%). A tervezett hasznosítási célok között szám db) hasznosítás következik, mely célokra a kutak zték. Ipari felhasználásra 83 létesítmény készült, melyek a 2008-ig készült át alkotják. Jelentős számot képviselnek a különböző vízszint, karsztvízszint és szennyezés észlelésére tervezett létesítmények, melyek 54 kúttal, 4%-át alkotják az állománynak. Fontos még megemlíteni a gyógyászati, a többcélú hasznosításra tervezett és a visszasajtoló céllal fúrt kutakat, azonban ezekre kevés példa van.  
 a 2. ábrán szereplő céloknak megfelelően átalakításra került. Itt is a fürdő és mezőgazdasági hasznosítás dominált – ahol egyik vagy másik felhasználás alkalmazása 
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elsősorban a fúrás külterületi, illetve belterületi fipari célra, valamint az észlelési és gyógyászati feladatok ellátására átalakított létesítmények száma. A meddő kutatófúrások egyharmadánál csak évekkel később került hasznosításra a feltárt termálvíz (2. ábra bal felső oszlop
3. Magyarország termálkútjainak hasznosítási szerkezete az 

1994-es hévízkút kataszter készítése idején

3. ábra: Magyarország termálkútjainak hasznosítási szerkezete ágazatonként, valamint a kihasználatlan kapacitásokat jelentő, lezárt kutak aránya az összes kút viszonylatában az 1994
A VITUKI által készített, Magyarország Hévízkút Katasztere alapján az 1994 évi hasznosítási szerkezet 969 termálkút figyelembe vételével került összeállításra. Ekkor Magyarországon 1350db létesítményt tartottak nyílván, melyből nem lettek figyelembe véve a 3. ábrákör-diagramm) – a teljesség kedvéért állapotban voltak, illetve hasznosításuk nem volt feltüntetve. Továbbá ebben a kataszterben 
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elsősorban a fúrás külterületi, illetve belterületi fekvése alapján dőlt el. Említésre méltó még az ipari célra, valamint az észlelési és gyógyászati feladatok ellátására átalakított létesítmények száma. A meddő kutatófúrások egyharmadánál csak évekkel később került hasznosításra a bal felső oszlop-diagramm).  
Magyarország termálkútjainak hasznosítási szerkezete az 

es hévízkút kataszter készítése idején 

ábra: Magyarország termálkútjainak hasznosítási szerkezete ágazatonként, valamint a kihasználatlan tő, lezárt kutak aránya az összes kút viszonylatában az 1994-es állapot szerint (Forrás: VITUKI, 1994 adatai alapján, a szerző) 
által készített, Magyarország Hévízkút Katasztere alapján az 1994 évi hasznosítási szerkezet 969 termálkút figyelembe vételével került összeállításra. Ekkor Magyarországon 1350db létesítményt tartottak nyílván, melyből nem lettek figyelembe véve a 3. ábráa teljesség kedvéért – még feltüntetett azon kutak, amelyeket eltömtek, lezárt állapotban voltak, illetve hasznosításuk nem volt feltüntetve. Továbbá ebben a kataszterben 
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ekvése alapján dőlt el. Említésre méltó még az ipari célra, valamint az észlelési és gyógyászati feladatok ellátására átalakított létesítmények száma. A meddő kutatófúrások egyharmadánál csak évekkel később került hasznosításra a 

Magyarország termálkútjainak hasznosítási szerkezete az 

 
ábra: Magyarország termálkútjainak hasznosítási szerkezete ágazatonként, valamint a kihasználatlan es állapot szerint (Forrás: 

által készített, Magyarország Hévízkút Katasztere alapján az 1994 évi hasznosítási szerkezet 969 termálkút figyelembe vételével került összeállításra. Ekkor Magyarországon 1350db létesítményt tartottak nyílván, melyből nem lettek figyelembe véve a 3. ábrán (bal felső még feltüntetett azon kutak, amelyeket eltömtek, lezárt állapotban voltak, illetve hasznosításuk nem volt feltüntetve. Továbbá ebben a kataszterben – 
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ismeretlen oknál fogva – nem szerepelt 71 kút, amelyek ellenben a 2010-es adatbázisban benne vannak és az építés éve szerint 1994-ben már léteztek (3. ábra, bal felső kör-diagramm). 
A 969 termálkút 26%-a, azaz 251 létesítmény a fürdők vízszükségletét szolgáltatta. Nem sokkal marad el tőle, 210 kúttal, a mezőgazdaság víz és hőigényét kiszolgáló termálkutak száma, mely így 21%-os arányt képviselt. Az előbbieket követik a kommunális hasznosítás elnevezéssel illetett termálkutak (130db), valamint a vízműkutak (114db), amelyek így 13%-al, valamint 12%-al részesednek a szerkezetből.  
Itt kell megemlíteni a kommunális kifejezés mögöttes tartalmának problematikáját, mely szerint nem egyértelmű, hogy ez alatt egy termálkútnál mit értünk. A szó elfogadott jelentése közösségi, valamint „1. községi, helyi; 2. a települési közösségeket, községeket, városokat érintő, irányításuk alatt álló; 3. a közösség (lakosság) kényelmi, szociális, egészségügyi, művelődési stb. igényeinek kielégítésére irányuló” vagyis ezzel leginkább a lakossági felhasználás feleltethető meg (Bakos, 2006). Ha általában a vízellátásról vagy a szennyvízkezelésről beszélünk, akkor az ipari vízellátás, mezőgazdasági vízellátás, illetve kommunális vízellátás kifejezések alapján a kommunális kifejezéshez egyértelműen a lakossággal kapcsolatos vízellátás kapcsolódik. Ugyanakkor a kommunális mellett azonos arányban használatos a vízmű kifejezés is, mint hasznosítási cél. A termálkutaknál alkalmazott kommunális kifejezés mögött széleskörű – de valóban alapvetően lakossági igényeket kielégítő – felhasználás húzódik. Ha az 1994-es kataszterben alkalmazott kifejezéseket vizsgálom, akkor többségében a kommunális vízmű (106db) kifejezést alkalmazza a vízmű (114db) szó mellett (3. ábra). Továbbá megjelenik a kommunális, a kommunális (gyógyászati), a kommunális (használati melegvíz), kommunális fűtés (k.f.), valamint ennek k. f. (termelő), illetve k. f. (visszasajtoló) változata is.  
Míg a létesítéskor a termálkutak mindössze 1%-ánál terveztek kombinált, azaz többcélú hasznosítást, addig ez az 1994-es, vizsgált kútállománynál 10%-ra emelkedett vagyis egy-egy hévízkút hasznosítása több felhasználási céllal bővült. Egyes kutaknál ez két-három ágazatot is érint, mint például a harkányi III-as kút, illetve a győri III-as kút, melyeknek a hasznosítása ebben az időszakban fürdő+mezőgazdasági+ipari+kommunális volt. A többcélú hasznosításon belül 22 féle kombináció fordul elő, de ha a prioritási sorrendet is figyelembe vesszük, akkor 31 féle. Például amennyiben egy fürdő+kommunális+mezőgazdasági hasznosítású kútnál az említett sorrend került felállításra, úgy az elsődleges hasznosítási cél a fürdő ellátása volt s ezt követte a kommunális, majd a mezőgazdasági igények kielégítése. Ha pedig ez mezőgazdasági+fürdő+kommunális, akkor a fontossági sorrend is ennek megfelelő (1. táblázat). További kategóriát jelent az észlelési célokat szolgáló mintegy 94 létesítmény, valamint a legkisebb számban megjelenő ipari hasznosítás 76 hévízkúttal, melyek a szerkezetben 10%-os, illetve 8%-os arányt képviselnek. Az ipari ágazatban elsősorban a könnyű- és élelmiszeripar hasznosított hévízkutakat, a kendergyártás, bőr-, konzerv- és húsipar, valamint a cukorgyártás és ásványvíz palackozás alágazatokban. Jelentős számot képviselnek a 
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petrolkémia (Algyői olajmező) és vegyipar, valamint a vasút (Magyar Állam Vasutak (MÁV)) által működtetett létesítmények is. 
  tervezett 1994 2010 

fürdő + hévízmű 4 

fürdő + ipari 6 12 13 

fürdő + ipari + mezőgazdasági 1 2 

fürdő + kommunális 3 14 19 

fürdő + kommunális + ipari 3 2 

fürdő + kommunális + mezőgazdasági 4 4 

fürdő + kommunális + mezőgazdasági + ipari 3 2 

fürdő + mezőgazdaság 3 27 27 

fürdő + mezőgazdasági fűtés 2 

fürdő + palackozás 1 

fürdő + visszasajtoló 1 

fürdő + vízmű 9 8 

ipari + ivóvízellátás 1 1 2 

ipari + kommunális 3 2 

ipari + kommunális – több célú 1 

ipari + kommunális vízmű (ivóvízellátás) 1 

ipari + mezőgazdaság 2 3 

ipari + mezőgazdasági + kommunális fűtés 1 1 

ipari + szociális (ivóvízellátás) 1 

kommunális fűtés + használati melegvíz 1 1 

kommunális + gyógyászati + fürdő 1 

kommunális + mezőgazdasági (fűtés) 1 1 

mezőgazdasági + fürdő + palackozás 1 

mezőgazdasági + vízmű 3 3 

visszasajtoló + kommunális 1 

vízmű + ipari 2 1 

vízmű + kommunális 2 2 1. táblázat: A kombinált vagy többcélú termálkút hasznosítás típusai és azok mennyisége a tervezés idején, 1994-ben és 2010-ben. 
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4. Magyarország termálkútjainak hasznosítási szerkezete a 

2010-es hévízkút kataszter készítése idején 

Az Országos Vízügyi Felügyelőség által vezetett, 2010-ben frissített adatbázis szerint 2008-ig mintegy 1453 hévízkutat létesítettek Magyarországon, melyből 1022 kút működik. Az 1453 kútból 144-et tömtek el, 93 műtárgy hasznosítása ismeretlen (a kataszterben nem áll rendelkezésre adat), valamint 194 kút lezárt állapotban van, mely az eddig épített kutak 13%-át alkotja. Mivel a fenti kategóriák nem tekinthetők – a szó klasszikus értelmében – hasznosításnak, így ezek a létesítmények, a 2010-es termálkút hasznosítási szerkezet elkészítésekor nem lettek figyelembe véve. Az országban, 2010-ben hasznosított termálkutak száma így 1022db (4. ábra).  
A hasznosítási szerkezetben a sorrend keveset változott 16 év alatt, továbbra is a fürdő célú kutak jelentik a legnagyobb arányt, melyek száma 320db s ezzel a működő termálkutak 31%-át alkotják. Ezeket követik a mezőgazdasági létesítmények 201 kúttal (20%), majd a vízműkutak következnek 189 darabbal (19%), az észlelési célokat szolgálók 116 kúttal (11%), valamint 100db kombinált hasznosítású kút (10%) zárja a sort. 
A sorrendiség tekintetében az egyedüli változás a kommunális hasznosítás területén tapasztalható, ahol az ilyen célra hasznosított termálkutak száma 130-ról 31-re csökkent, ennek azonban – a már korábban említett – a hasznosítási cél elnevezésében történt változás az oka: a kommunális, illetve kommunális vízmű helyett, vízmű elnevezés alkalmazása. Ezt támasztja alá, hogy 1994 óta mindössze két 30°C-nál magasabb kifolyóvíz hőmérsékletű, vízmű hasznosítású kutat fúrtak, melynél több építését a rendszerváltást követő, a vízhasználat mennyiségében bekövetkezett csökkenés sem indokolt volna. Továbbá a korábban kommunálissal jelölt kutak közül egy, illetve öt került eltömedékelésre, illetve lezárásra.  
Többcélú hasznosításra 1994 óta mindössze két termálkutat építettek, a többi számbeli növekményt jelentő kútnál a korábbi egycélú termelést bővítették további, más felhasználási célú hasznosítóval (1. táblázat). A legkisebb arányban az ipari, valamint a kommunális hasznosítású kutak szerepelnek (4. ábra). Az ipari hasznosítók – a korábbi ágazatokban szereplők mellett – elsősorban az ásványvíz palackozást végző, valamint az üdítőital-gyártó felhasználókkal bővültek. Az 1994 óta létrehozott 3 kutat is ezekre a célokra építették. 
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4. ábra: Magyarország termálkútjainak hasznosítási szerkezete ágazatonként, valamint a kihasználatlan kapacitásokat jelentő lezárt kutak aránya az összes kút viszonylatában 2010Vízügyi Felügyelőség (OVF) 2010
5. Következtetések 

Az 1994 és 2010 közötti változásokat vizsgálva megállapítható, hogy míg 1994termálkutat létesítettek, addig 2010kúttal, tehát 7,5%-al növekedett az állomátermálkutak száma pedig az 19945,5%-os emelkedést jelent. Ez idő alatt 14 kutat tömtek el és 65 került lezárásra. Az egyes hasznosítási célok tekintetében a legjelentősebb 27,5%kutak területén következett be, mely célra hasznosított létesítmények száma összességében 69 kúttal emelkedett (5. ábra).  
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termálkútjainak hasznosítási szerkezete ágazatonként, valamint a kihasználatlan kapacitásokat jelentő lezárt kutak aránya az összes kút viszonylatában 2010-ben (Forrás: Országos Vízügyi Felügyelőség (OVF) 2010-ben „lezárt” digitális kataszterének adatai al

Az 1994 és 2010 közötti változásokat vizsgálva megállapítható, hogy míg 1994termálkutat létesítettek, addig 2010-re ez a szám 1453-ra emelkedett, azaz a 16 év alatt 103 al növekedett az állomány. Ezen belül a működő – és ismert hasznosítású termálkutak száma pedig az 1994-es 969-ről 1022-re növekedett, ami az 53 kúttal már csak os emelkedést jelent. Ez idő alatt 14 kutat tömtek el és 65 került lezárásra. Az egyes tetében a legjelentősebb 27,5%-os növekedés a fürdő célra létesített kutak területén következett be, mely célra hasznosított létesítmények száma összességében 69 
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5. ábra: A hasznosítási célok arányának változása 1994 és 2010
Az észlelő kutak száma a fenti időszak alatt összességében 94kombinált hasznosításúak pedig ugyancsak 945. ábrán is látható, arányaiban a vízműkutak száma növekedett a leaz már korábban szerepelt, ennek oka a hasznosítás elnevezésének változásában keresendő. E növekedéssel megközelítőleg azonos ütemben csökkent a kommunális hasznosítású kutak száma. Alapvetően mind a vízmű, mind a kommunális haszszolgálják. Ennek megfelelően, ha összevontan kezeljük a két kategóriát, akkor e két csoportba tartozó állomány 244-ről 220 kútra csökkent a 16 év alatt, ami közel 10%(5. ábra). 
Csökkenés figyelhető meg az ipari hasznosítású és a mezőgazdasági termálkutak számában is. Az ipari kutak 14,5%-al, a mezőgazdaságiak pedig 4,3%ágazatok területén, a két felmérés közötti időszakban történt gazdasági visszaesés, a mezőgazdasági szövetkezetek, iparvállalatok megszűnése (5. ábra).
A Magyarország termálkút hasznosítási szerkezetében nem szerepeltek az eltömött, lezárt és ismeretlen hasznosítású létesítmények. A hasznosítási szerkezet összeállításánál figyelembe nem vett, lezárt termálkutak jelentősége azonban koránt sem elhanyagolható.
A 2010-es állományban ezek száma 194 darab volt, mely a teljes kútállomány 13%lezárt létesítmények használható állományt képeznek, lezárt állapotuk oka többek között, hogy ajelenlegi hasznosításuk nem megoldott, a kutat korábban működtető vállalat, mezőgazdasági szövetkezet, vállalkozás megszűnt, a jelen igények mellett nincsen szükség rájuk, vagy tartalékot képeznek.  
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ábra: A hasznosítási célok arányának változása 1994 és 2010 között.
Az észlelő kutak száma a fenti időszak alatt összességében 94-ről 116-ra azaz 23,5%kombinált hasznosításúak pedig ugyancsak 94-ről 100-ra vagyis 6,4%-al növekedtek. Amint az 5. ábrán is látható, arányaiban a vízműkutak száma növekedett a legnagyobb ütemben, de ahogy az már korábban szerepelt, ennek oka a hasznosítás elnevezésének változásában keresendő. E növekedéssel megközelítőleg azonos ütemben csökkent a kommunális hasznosítású kutak száma. Alapvetően mind a vízmű, mind a kommunális hasznosítású kutak a lakossági vízellátást szolgálják. Ennek megfelelően, ha összevontan kezeljük a két kategóriát, akkor e két csoportba ről 220 kútra csökkent a 16 év alatt, ami közel 10%-os visszaesést jelent 
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A Magyarország termálkút hasznosítási szerkezetében nem szerepeltek az eltömött, lezárt és ismeretlen hasznosítású létesítmények. A hasznosítási szerkezet összeállításánál figyelembe lezárt termálkutak jelentősége azonban koránt sem elhanyagolható.

es állományban ezek száma 194 darab volt, mely a teljes kútállomány 13%lezárt létesítmények használható állományt képeznek, lezárt állapotuk oka többek között, hogy ajelenlegi hasznosításuk nem megoldott, a kutat korábban működtető vállalat, mezőgazdasági szövetkezet, vállalkozás megszűnt, a jelen igények mellett nincsen szükség rájuk, vagy tartalékot 

University of Debrecen Faculty of Engineering 

 
között. 

ra azaz 23,5%-al, a al növekedtek. Amint az gnagyobb ütemben, de ahogy az már korábban szerepelt, ennek oka a hasznosítás elnevezésének változásában keresendő. E növekedéssel megközelítőleg azonos ütemben csökkent a kommunális hasznosítású kutak nosítású kutak a lakossági vízellátást szolgálják. Ennek megfelelően, ha összevontan kezeljük a két kategóriát, akkor e két csoportba os visszaesést jelent 
hető meg az ipari hasznosítású és a mezőgazdasági termálkutak számában is. Az al csökkentek. Ennek oka a hagyományos ágazatok területén, a két felmérés közötti időszakban történt gazdasági visszaesés, a 

A Magyarország termálkút hasznosítási szerkezetében nem szerepeltek az eltömött, lezárt és ismeretlen hasznosítású létesítmények. A hasznosítási szerkezet összeállításánál figyelembe lezárt termálkutak jelentősége azonban koránt sem elhanyagolható. 
es állományban ezek száma 194 darab volt, mely a teljes kútállomány 13%-át teszi ki. A lezárt létesítmények használható állományt képeznek, lezárt állapotuk oka többek között, hogy a jelenlegi hasznosításuk nem megoldott, a kutat korábban működtető vállalat, mezőgazdasági szövetkezet, vállalkozás megszűnt, a jelen igények mellett nincsen szükség rájuk, vagy tartalékot 
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Magyarország 3154 várost és községet (KSH, 2014) magába foglaló településállományából, mintegy 729 halmozottan hátrányos helyzetű (240/2006 XI.30. Kormányrendelet, 2014), amely komplex okokra vezethető vissza. Egységesen jellemzi őket az akut foglalkoztatási válság, magas munkanélküliségi ráta, vállalkozások hiánya, rossz infrastrukturális ellátottság, centrum településektől való nagy távolság, nehéz megközelíthetőség, amely külső, illetve belső perifériális helyzetet teremt. Az alacsony települési bevételek miatt a települési közállapotok romlanak, a létesítmények és infrastruktúra avulása szemmel látható, a fenntartási költségek folyamatosan növekednek, illetve egyre nagyobb terhet jelentenek, így az önkormányzat működése külső segítség nélkül mindinkább ellehetetlenül, ami jelentős terhet ró az államra és a társadalomra. A települési intézmények fenntartásának finanszírozása nem csak a halmozottan hátrányos helyzetű – többségében alacsony lélekszámú – településeken okoz egyre nagyobb kihívást, hanem a jól prosperáló nagyobb lakossággal és bevételekkel rendelkező városokban is, hiszen jelentős forrásokat von el a településfejlesztési feladatoktól. 
E helyzetből való kitörés egyik lehetséges útja lehet a települési energiaigények megtermelése a lokálisan elérhető megújuló energiaforrások hasznosításával. A termálkutak hasznosítási módjai között egyre előkelőbb helyet foglal el az azokban rejlő energetikai potenciál kiaknázása, elsősorban épületek fűtésének biztosítására (Pálné Schreiner, 2012., Benke-Pátzay, 2010). Ezen hőenergia forrás gazdaságos, hatékony alkalmazására elsősorban a települési önkormányzatok kezelésében álló középület állomány alkalmas (Kóbor et al., 2008; Szanyi-Kovács, 2010), mely a kedvező adottságú helyeken akár városléptékű megújuló energiaforrás-alkalmazási rendszerek kialakítását is lehetővé teheti, illetve kombinált megújuló energetikai rendszereknél, annak egyik elemét képezheti. 
6. Összegzés 

Magyarország hévízkút állományának hasznosítási szerkezetében, a két felmérés között eltelt 16 év alatt, jelentős súlypont eltolódás nem történt.  Továbbra is a fürdő, mezőgazdasági és vízmű hasznosítás jelenik meg legnagyobb számban. Némi változás, az észlelő és a többcélú-kombinált hasznosítás terén figyelhető meg, ahol az észlelő kutak száma nagyobb arányban gyarapodott a kombinált hasznosítás terjedésével szemben. 
A hévízkút szerkezetben jelentős, 13%-os a lezárt kutak aránya, melyeket a geotermikus hőhasznosítási beruházások tervezése során érdemes figyelembe venni. A lezárt, de működőképes létesítmények felújítási lehetőségeit, egyedi kútvizsgálat és gazdasági elemzés alapján szükséges mérlegelni. 
A hazai termálkutak katasztereiben, nyilvántartásaiban a kút hasznosítási céljaira vonatkozó információk túlságosan tág kategóriákat adnak meg, azok nincsenek, következetesen vezetve, a nevezéktan mögöttes tartalma nincsen egyértelműen meghatározva (pl. kommunális). 
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Szükséges lenne egy olyan országos felmérés elvégzése, amelyben a hévízkutakra vonatkozó információk részletesen közlik az adott kút hasznosítását.  
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Köszönetnyilvánítás 

A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
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A FEMAP végeselemes módszer bemutatása és 

programozási lehetőségei 

The FEMAP finite element software and its 

programming options 

ATTILA VÁMOSI1, KRISZTIÁN DEÁK2 
1University of Debrecen, vamosi.attila@eng.unideb.hu  
2University of Debrecen, deak.krisztian@eng.unideb.hu  
Abstract. Shape optimization can be performed with using learning systems. The necessary learning points can be obtained by finite element software. Finite element modelling process requires a lot of manual intervention, which is time-consuming for large data sets. Minimal change in the model also requires the repetition of the full process. In this paper we would like to show that the FEMAP finite element software is can be programmed with using FEMAP API, hence some parts of the modelling process can be automated. 
Bevezetés 

A végeselemes módszer (VEM) egy numerikus módszer parciális differenciálegyenletek közelítő megoldására. Jellemzően mérnökök használják gépészmérnöki és építőmérnöki területen mechanikai számítások elvégzéséhez. Erre tipikus példa egy bonyolult geometriájú gépalkatrész alakváltozásának meghatározása. A modellt véges számú elemre bontják, kialakítanak egy hálós szerkezetet, melynek csomópontjaiban meghatározhatók az erők és az elmozdulások, ebből felírható az elem merevségi mátrixa, végül pedig a teljes modell merevségi mátrixa is megkapható. 
Fenti példából is látszik, hogy a végeselemes módszer rendkívül nagy számításigényű, így kézi számolásra alkalmatlan. Az erre a célra kifejlesztett számítógépes megoldások négy fő részből állnak: 
• egy CAD program a modell rajzának elkészítéséhez, 
• egy preprocesszor a végeselemes háló generálásához, 
• egy megoldó (solver) a végeselemes számítás elvégzéséhez, és   
• egy posztprocesszor az eredmények feldolgozásához és megjelenítéséhez. 
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A fejlettebb CAD programok már tartalmaznak VEM modult, de számos kereskedelmi szoftver és néhány szabad felhasználású végeselemes szoftver is létezik. Vannak komplex rendszerek, melyek tartalmazzák a fent említett valamennyi részegységet, és léteznek önálló megoldó modulok, melyek CAD programokból és/vagy más feldolgozó szoftverekből meghívhatóak.  
1. A FEMAP szoftver 

1.1. Miért pont a FEMAP? 

A FEMAP egy általános célú végeselemes alkalmazás, mely CAD független és megoldó semleges. Több megoldót is támogat és az NX Nastran megoldót integrálva tartalmazza. Az elkészített vagy beimportált CAD rajzból számos beállítással, anyag és tulajdonság megadásával elkészthető a háló, majd a kényszerek és terhelések megadása után a megoldót használva és az eredményeket betöltve ábrázolható, elemezhető a szerkezet viselkedése.  
A FEMAP 10 legfontosabb tulajdonsága [1]: 
• CAD függetlenség, 
• széleskörű használhatóság, 
• felhasználóbarát használhatóság, 
• testreszabhatóság, 
• funkcióbővítési lehetőség, 
• pontos szerkezetmodellezés, 
• kompozit anyagok használhatósága, 
• gyorsaság és hatékonyság, 
• eredmények megjelenítése, 
• valamint az ár-érték arány. 
1.2. A modellezés folyamata a FEMAP szoftverben 

A FEMAP szoftverben a modellezés több lépcsőből tevődik össze (a teljes folyamat az 1. ábrán látható). Első lépésként a geometriát kell megrajzolni. Ez történhet közvetlenül a FEMAP programban vagy külső CAD programból importálással is. Ezt követően ki kell választanunk a modellezni kívánt anyagot és be kell állítani az anyagjellemzőket. Ezután adjuk meg a modell tulajdonságait és a hálózás paramétereit. Az eddigi beállítások alapján létrehozhatjuk a hálózást, mely lehet síkbeli (háromszöges vagy négyszöges) illetve térbeli.  
A létrehozott hálós modellt kényszerek és terhelések megadásával a modellezni kívánt környezetbe helyezzük és elvégezzük az elemzést. Ez a számítás végrehajtható a beépített NX 
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Nastran megoldóval vagy más külső megoldó szoftver importálásával. Végezetül a kapott eredmények közül kiválasztjuk azokat, amelyekről listát szeretnénk kapni vagy amelyek alapján az eredményeket grafikusan ábrázoljuk. 

 
1.ábra: a modellezés folyamata 

1.3. Mintapélda 

A folyamat lépéseinek bemutatása legjobban egy példán keresztül szemléltethető. Adott egy tengelyszimmetrikus alkatrész (lásd 2. ábra), melynek egy belső nyomás hatására kialakuló alakváltozását vizsgáljuk [2].  

 
2. ábra: a tengelyszimmetrikus alkatrész 

A modell geometriáját egy külső CAD programmal készítettük el és DXF formátumban lett elmentve. Ezt a formátumot a FEMAP be tudja importálni és megjeleníti a geometriát.  
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Az alkatrész anyagának rozsdamentes acélt választottunk és beállítottuk az anyagjellemzőit. A hálózáshoz megadtuk a geometria határoló vonalait és beállítottuk a hálósűrűségét, azaz az elemi részek méreteit. Ebben a példában a hálót háromszögekből építettük fel.  
Következő lépés a kényszerek és a terhelések megadása, az alkatrész alsó részét befogással rögzítettük (kényszer) és a belső falát egyenletes mértékű terheléssel (belső nyomás) láttuk el.  
A végeselmes analízis elvégzéséhez a beépített NX Nastran megoldót használtuk fel. Végül ábrázoltattuk az alakváltozást és színkóddal a tengelyszimmetrikus azimut feszültséget (Axisym Azimuth Stress).  
A modell változásait a folyamat során a 3. ábra szemlélteti. 

 
3. ábra: a modell változásai a folyamat során 

2. A FEMAP automatizálási lehetősége 

A Support Vector Machine (SVM) módszerrel végzett alakoptimalizáláshoz [3] szükségünk van ún. tanulópontokra, melyek több, azonos alakú, de különböző geometriai méretű alkatrészekre vonatkoznak. Ebben a példában ha ki szeretnénk választani egy optimális méretű alkatrészt egy adott kritérium (pl. maximális alakváltozás vagy belső feszültségérték) teljesítésére, akkor több hasonló (csak külső átmérőjükben eltérő) próbatestet is meg kellene vizsgálnunk (lásd 4.ábra).  
A FEMAP modellezés folyamata úgy van kialakítva, hogy egy egyszerű geometriai módosítás (pl. külső átmérő 1 mm-rel történő megnövelése) az egész folyamat újbóli elvégzését igényli az összes beállítással együtt.  
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4.ábra: különböző átmérőjű mintadarabok 

Ez nagy számú tanulópont előállítása esetén sok kézi beavatkozást jelent, így rendkívül időigényes feladattá válik. Ráadásul azokat az értékeket is újra be kell állítani, melyek nem változtak (pl. anyag, terhelés nagysága, stb.). Felmerül a kérdés, hogy lehetne-e automatizálni a folyamatot? A válasz igen, a FEMAP API használatával. 
2.1. FEMAP API 

Az API eredetileg Advanced Programming Interface, ma már inkább Application Programming Interface (magyarul: Alkalmazásprogramozási felület) egy program azon eljárásainak és azok használatának dokumentációja, melyekhez más programok is hozzáférhetnek, használhatnak. 
A FEMAP 11.0 verziójának API Reference leírása egy 1817 oldalas dokumentáció [4]. A bevezető és használati leírás után részletesen bemutatja mintapéldákkal az alkalmazások, az eszközök, a tulajdonságok és az események elérhető, hozzáférhető eljárásait és azok használatát. A FEMAP API-val Visual Basic vagy C++ programozással a program teljes egésze a modellezés minden lépésétől, a megjelenítési beállításokon át külső programból is teljes mértékben hozzáférhető. 
2.2. Mintapélda 

Az API használatát szintén egy példán keresztül mutatjuk be. Adott egy modell, melynek felületét minden csomópontban más mértékű terheléssel szeretnénk ellátni. Ez a FEMAP programban egyedi beállítást igényel. Ki kell választani az adott csomópontot, be kell gépelni a terhelés nagyságát, térbeli modellezésről lévén szó ez három irányú komponenst (Fx, Fy, Fz) jelent. Ezt a beállítást annyiszor kell elvégezni, ahány csomópontot szeretnénk megterhelni. Jól érzékelhető a folyamat időigénye. Ha ezt több modellen is el kell végezni, akkor különösképpen érdemes a folyamatot automatizálni. 
Tegyük fel, hogy a csomópontokra elhelyezni kívánt terhelések nagysága rendelkezésre áll egy Excel táblázatban. A Microsoft Office csomagja Visual Basic nyelven írt makrókkal programozható. Az Excel munkafüzetben létrehozhatunk egy gombot, melyhez hozzárendelhetünk egy olyan makrót, amely Visual Basic nyelven a FEMAP API utasításait 
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használva a munkafüzetben lévő terhelésekből készít egy terheléshalmazt (Load set), melyet a gomb megnyomásával be tudunk importálni a FEMAP-be, és ott létrejön a kívánt terhelés [5]. 
3. Következtetések 

Az előző fejezetben bemutatott kis példa jó szemléltetés arra, hogy egyes folyamat időigénye programozással óriási mértékben csökkenthető. A teljes folyamat programozása, mely a FEMAP API részletes dokumentációja alapján elvégezhető nagy jelentőséggel bír. Későbbiekben a FEMAP olyan szintű automatizálását szeretnénk elérni, mely nagy mértékben megkönnyíti és meggyorsítja a kutatásokban szereplő modellezéseket.  
További célkitűzésünk a gépi tanulási módszerek (SVM, neurális hálók) tanulópontjainak FEMAP API segítségével történő gyors előállítása és az optimalizálási eszközzel történő integrálása, valamint nyílt forráskódú (Open Source) VEM szoftverek automatizálási elvének kidolgozása a FEMAP API mintájára. 
Irodalomjegyzék 

[1] Siemens PLM Software Inc., Femap overview, http://www.femap.com/ 
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[3] T. Mankovits, I. Kocsis, T. Portik, T. Szabó, I. Páczelt, Shape design of rubber part using FEM, International Review of Applied Sciences and Engineering, vol. 4, no. 2, 85-94. 
[4] Siemens PLM Software Inc., FEMAP API Reference, api.pdf   
[5] M3d, Femap API tutorials, http://m3d.org.uk/Example10.htm/ 
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Természetvédelmi, környezetvédelmi, 

örökségvédelmi és régészeti adatbázis létrehozása 

a ZENFE projekt keretében 

KOCSIS D., PRINCZ M., KOZÁK L.  

University of Debrecen, kocsis.denes@eng.unideb.hu  University of Debrecen, pmaria@unideb.hu University of Debrecen, kozakla@agr.unideb.hu 
Abstract. We examined within the framework of the project ZENFE  the information and data needs of the Conservation Engineer (BSc, MSc) and Environmental Engineer (BSc and MSc) courses. We have prepared a directory, which includes contact information for these databases, and have created a sample database to the topic of noise mapping.  
1. Bevezetés 

A TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0012 Zöld Energia Felsőoktatási Együttműködés (ZENFE) projekt keretében a Természetvédelmi mérnök (BSc, MSc), valamint Környezetmérnöki BSc és MSc képzésekben a szakmai ismeretek elsajátítására szolgáló tárgyak potenciális információs és adatbázis igényeit vizsgáltuk meg. 
Az alprojekt keretében a képzésekben érdekeltek számára elkészítettünk egy tematikus honlapot, amely a netes adat- és információkeresés segítésére szolgáltat kiindulási alapot nyújtó linkgyűjteményt. Ezen honlap a célkitűzéseknek megfelelően elsősorban a Debreceni Egyetem nevezett képzései során felmerülő adat- és információbázisok irányába történő elmozdulást segíti, kiemelten foglalkozik a regionális sajátosságokkal, de ugyanakkor országos és nemzetközi kitekintést is nyújt.  
Emellett az általunk elkészített webes felületen létrehoztunk egy mintaadatbázist stratégiai zajtérképezés témában, amely mintaként szolgálhat hasonló tevékenységet végző partnereknek. Szakirodalmi és jogi ismereteket, valamint hazai és nemzetközi példákat egyaránt tartalmaz a felület. 
Az alprojekt keretében készült weblap Természetvédelmi, környezetvédelmi, örökségvédelmi és régészeti adatbázisok, információk elérhetőségét, ill. zajtérképeket, s a velük kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza. 



Conference on Problem-based Learning  University of Debrecen in Engineering Education 10.10.2014  Faculty of Engineering 

87 

 

A weblap bejelentkező képernyője a projekt adatait tartalmazza: 

 

1. ábra: A bejelentkező honlap 
A bal oldali navigációs panelen lehet kiválasztani a tartalmat: 
• Projekt adatokat; 
• Hasznos adatbázisokat, információkat; 
• Zajtérképeket. 
2. Hasznos adatbázisok, információk 

A tematikus adatbázis az alábbi témákban tartalmazza az adatbázisok elérhetőségét. 
• Természetvédelmi értékkategóriákhoz kötődő információbázisok 
• Hazai és nemzetközi szervezetek 
• Jogszabályok, egyezmények 
• Monitoring 
• Szakirodalom 
• Térképi adatbázisok 
A hasznos adatbázisok teljes gyűjteménye a webes felületen görgetéssel érhető el. 
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3. Zajtérképek 

Zajtérképezéssel kapcsolatos mintaadatbázis létrehozásánál a témaválasztást indokolta, hogy számos hallgatói és kutatómunka kapcsolódik e dinamikusan fejlődő területhez, s a zajjal kapcsolatos adatok, információk iránt a közvélemény is érdeklődést mutat. 
A zajtérképekkel kapcsolatos minta adatbázis bejelentkező képernyője: 

 

2. ábra. A Zajtérképek nyitólapja. 
A zajtérképes honlap navigációs menüjét használva (amely a honlap felső részén található) 
• a nyitó lapot; 
• a zajtérképeket; 
• a zajtérképekkel kapcsolatos tudnivalókat; 
• a zajtérképek használatával kapcsolatos ismereteket;  
• a zajtérképekkel kapcsolatos jogszabályokat és EU irányelvet; 
• valamint zajtérképek előállításában közreműködő cégek felsorolását találjuk. 
A TérképekTérképekTérképekTérképek menüpontból magyarországi és európai városok, valamint Európán kívüli területek zajtérképeit, zajjal kapcsolatos adatbázisait lehet elérni. 
A TudnivalókTudnivalókTudnivalókTudnivalók menüben  
• a zajtérképekkel kapcsolatos fogalmakat; 
• a zaj emberre gyakorolt hatásait, úgymint   

o halláskárosodás zajterhelésből eredően; 
o beszédértés romlása; 
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o alvás és pihenés zavarása; 
o teljesítménycsökkenés (fizikai, mentális, pszichológiai); 
o viselkedés befolyásolása; 

• és a stratégiai zajtérképezés céljait ismerhetjük meg. 
A Használat menü tartalma: 
A zajtérképeket különböző cégek, szervezetek készítik és ennek megfelelően kezelésükben, menürendszerükben, lekérdezések végrehajtásában jelentős különbségek lehetnek, alapjaiban mégis ugyanolyan jellegűek. Általánosan elmondható, hogy mindegyik zajtérképen lekérdezhető a vizsgált területre jellemző zajterhelés zajforrás típusonként, vagyis külön a közúti, vasúti, üzemi és légi közlekedés zajára. A zajterhelést zajjellemező reprezentálja, külön a nappali és éjszakai időszakokra. 
További hasznos információ lehet a lekérdezhető érintettségi mutatók, amely a lakosság érintettségét hivatott szemléltetni. Ennek megjelenítésére sokféle lehetőséget találhatunk: van, ahol ábra segítségével például kördiagramon szemléltetik, máshol a térképen különböző színskálával, illetve sokszor táblázatos formában lekérdezhető az információ. 
A Zajtérképekkel kapcsolatos jogszabályok és EU irányelvek menü 
A zajtérképezés eredményeként felmért zajállapotot a kormányrendelet által meghatározott úgynevezett küszöbértékekkel kell összevetni. Az összevetés eredménye határozza meg, hogy az adott terültre milyen tartalmú intézkedési tervet kell készíteni és azt milyen időtávon belül kell megvalósítani. 
A minta adatbázis tartalmazza az EU direktívát is, melynek célja az EU országok zajjal kapcsolatos egységes irányelveinek kidolgozása a környezeti zajból eredő káros hatások elkerülésére, megelőzésére és csökkentésére. 
Cégek menü tartalmazza azon cégek listáját, akik önállóan vagy konzorciumi tagként közreműködtek a 100 főnél nagyobb hazai városok zajtérképének készítésében. 
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