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Szponzorok

A Brüel & Kjær a világ egyik legelső, idén már 75 éves fennállását
ünneplő cége a zaj- és rezgéselemző műszerek területén.
Magyarországi jelenléte az utóbbi ötven évben folyamatos, 1989
óta a B&K Components Kft alakjában. Saját gyártású mérőmikrofonjai és gyorsulásérzékelői révén a Brüel & Kjær teljes megoldást
tud nyújtani a környezetvédelmi és munkaegészségügyi mérésekre,
gépek állapotfelügyeletére és a termékfejlesztés különösen igényes
mérési feladataira egyaránt. 2009 óta a profil az elektrodinamikus rázógépek széles választékával bővült kiszolgálva a járműipar
növekvő igényeit.

ContiTech Rubber Industrial Kft. – Szeged
Magunkról

A hannoveri központú Continental AG vállalatcsoport a gumi- és
műanyag-technológiák vezető szakértője, korszerű termékeivel és
rendszereivel beszállítóként és összehangolt termékfejlesztés résztvevőjeként világszerte jelen van az autóiparban, az olajiparban és számos más iparágban.
A szegedi ContiTech Rubber Industrial Kft. 2004 óta a vállalatcsoport szerves részeként működik. Három fő profilja: a tömlők, hevederek (szállítószalagok) gyártása és keverékek előállítása, így meghatározó szerepe van a nehézműszaki gumitermékek
gyártásában, termékeinek legnagyobb része exportpiacra készül.
A vállalatnál magasabb szintű fejlesztőmunka folyik. Különösen
nagy hangsúlyt kap a speciális olajipari és tengeri tömlők területén,
ahol extrém felhasználási körülményeknek, egyedi vevőigényeknek
kell eleget tenni. Az utóbbi években végrehajtott jelentős fejlesztéseknek köszönhetően a szegedi hevederüzem Európa legnagyobb
textilerősítésű hevedergyára lett.

Continental Mérnök Grand Prix

Minden évben megrendezésre kerül országos versenyünk, a Continental Mérnök Grand Prix a Szegedi Ifjúsági Napok keretén belül,
melynek keretében kihívást jelentő műszaki feladatokat kell megoldani a jövő mérnökeinek.

A Magyar Suzuki Zrt.-t a Suzuki Motor Corporation többségi tulajdonosként huszonhat esztendeje, 1991-ben alapította.
A magyar leányvállalat az európai járműgyártás,
így Magyarország gazdasági életének meghatározó
szereplője, az ország eyik vezető iparvállalataként
tevékenységével jelentős mértékben támogatja a
nemzetgazdaság teljesítményét.
2016-ban zárult le a vállalat 3 éves gyármodernizációs programja: a mintegy
2,8 milliárd forint értékű saját beruházás keretében megvalósult fejlesztéseknek
és a műszaki korszerűsítéseknek köszönhetően az üzemek tevékenysége hatékonyabb, biztonságosabb és környezetbarátabb lett.
A vállalat a 2016-os évben 11,67 százalékra növelte részesedését a magyar
személyautó-piacon, a gyártási darabszám pedig 211 820-ra emelkedett. A Suzukinak jelenleg 74 márkakereskedése működik Magyarországon, hálózatuk lefedi az ország teljes területét. A Magyar Suzuki több mint 100 országot szolgál
ki. Így ma már a Föld olyan távoli pontjain is találkozni az esztergomi gyárban
készült modellekkel, mint a Dominikai Köztársaság, Guatemala, vagy a Csendes-óceán
délnyugati részén található Vanuatu.
A Magyar Suzuki a 2016 március végén zárult üzleti évében 1,976 milliárd
euró értékesítési árbevételt ért el, 28 százalékkal haladva meg az előző év hasonló adatát. A Suzuki az elmúlt 25 év alatt 1,7 milliárd eurót ruházott be magyarországi érdekeltségébe.
A dolgozók mellett, a beszállítói és márkakereskedői körrel együtt a vállalat
tízezernél több ember számára teremt munkalehetőséget.
A 2017-es évet a Suzuki piacvezetőként kezdte hazánkban, áprilisban pedig
legördült a gyártószalagról a 3 milliomodik autó.
Ezen impozáns eredmények elérésében kiemelkedő szerepe van a vállalat
több mint háromezer munkatársának, akik nap mint nap hozzájárulnak a márka
hazai és európai sikereihez.

A TE Connectivity amerikai tulajdonú multinacionális nagyvállalat, amely a világ számos pontján van jelen: 120 gyárban közel
500 000 precíziós tervezésű terméket gyárt és a termelést közel
72 000 szakértő munkatársuk
segíti.
A TE Connectivity esztergomi üzemében 1800 alkalmazott gyárt az autóipar számára alkatrészeket, melyek az autók működését, kényelmi, és biztonsági
szolgáltatásait hívatottak biztosítani. Olyan elektronikai csatlakozó termékeket
tervez és gyárt melyek számos iparágban a csatlakozás meghatározói.
A vállalatcsoport üzleti tevékenysége három fő működési szegmenset ölel
fel: szállítási megoldások; ipari megoldások; és kommunikációs megoldásokkal
foglalkozó szegmensek.
A TE Connectivity esztergomi üzemében 1800 alkalmazottal gyárt az autóipar számára, alkatrészeket melyek az autók működését, kényelmi, és biztonsági
szolgáltatásait hívatottak biztosítani.
Termelési részlegei: Szerszámüzem, Molding, PSP és OVM, Assembly és
Lighting.
Tervezőmérnökök fröccsszerszám-tervezéssel, fejlesztő mérnökök egyszerű
kézi szerszámok, és teljesen automatizált integrált gyártó berendezések tervezésével foglalkoznak. Fröccsüzemükben mérnöki végzettségű technológusok
optimalizálják a fröccsöntő gépeken folyó precíziós fröccsöntést.
Termékeik gyártásának meghatározó része a műanyag komponensek
fröccsöntése. Az ehhez szükséges fröccsöntő szerszámok tervezése és gyártása
házon belül történik. Mivel a termékek nagy része autóipari passzív elektronikai
komponens (csatlakozók), a megkívánt pontosság a századmilliméteres tartományban mozog, így a szükséges szerszámoknál a mikronos tűrés sem ritka.
Szerszámtervezők, és fejlesztő mérnökök ProE tervező rendszerrel dolgoznak.
A tervek megvalósítása szerszámüzemben, és fejlesztőműhelyben történik, amelyek kapacitását, felszereltségét és automatizáltságát tekintve is Magyarország
hasonló üzemeinek élvonalába tartozik.
Nagy hangsúlyt fektetnek a folyamatos fejlesztésére, ezért külön szervezetfejlesztési részleg működik náluk. E csoport munkatársai hívatottak - bevonva a vállalat többi részlegét is - LEAN, és Six Sigma elvek alapján feltárni a lehetőségeket,
elősegíteni a gazdaságosabb működést, amely segít őket piaci pozíciójuk megtartásában.
Tyco Electronics Hungary Kft, a TE Connectivity Ltd. Company tagja
Human Resources | 2500 Esztergom, AMP út 2. | Telefon: +(36) 33 540 191 |
Internet: www.te.com
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Preface
The Bánki Donát Faculty of Mechanical and Safety Engineering, Óbuda University has
continued research and educational activities in the field of engineering sciences for
decades. This is the 9th time that International Engineering Symposium at Bánki (IESB
2017) is organized, when colleagues working on the same research fields can present
their research and professional activities and gather experience.
The themes of the plenary session of IESB 2017 cover research and education area
at Bánki Faculty. The plenary session will be opened by Lívia CVETITANIN, the head
of the Doctoral School on Safety and Security Sciences at Óbuda University, and Zoltán
RAJNAI, the dean of the Bánki Faculty. The first invited lecturer, Ivana KOVACIC, professor at the Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, presents her research
activities with title “Oscillators and their backbone curves: meaning, influences and
applications”. The next speaker, Gergely SZIKSZAY-MOLNÁR, the business development lead of KOTEM Ltd., reports the novelties of the ISO 1101:2017 GPS (Geometrical Product Specification) standard. Closing the plenary session, Zdenek DVORAK, the
dean of the Faculty of Security Engineering , University of Zilina, presents their experiences with the winning and solved international research projects.
At IESB 2017 conference there are 13 sections and 67 presentations. The sections are
as follows: material science and technology, mechanical research, manufacturing technology, safety science and techniques, occupational health and safety, automotive and
mechatronical applications. There are four English language sections, and nine Hungarian ones.
The presentations at IESB 2017 conference will be published after a reviewing process in Bánki Reports (Bánki Közlemények) journal at the beginning of 2018.
I would like to thank every lecturers for presenting their research work and contributing to the improvement IESB 2017 conference.

						Ágota Drégelyi-Kiss
					Chair of the Scientific Committee
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Előszó
Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara évtizedek
óta folytat kutatási és oktatási tevékenységeket a mérnöki tudományok területén. Idén
immáron 9. alkalommal rendezi meg az International Engineering Sympozium at Bánki
konferenciát, ahol lehetőség nyílik arra, hogy az adott évben folyó kutatásokról, szakmai
tevékenységekről beszámoljanak a kollegáink, valamint tapasztalatokat gyűjtsenek a hasonló területen kutató kollegák munkáiból, akik részt vesznek a konferenciánkon.
Az IESB 2017 konferencia során a plenáris előadások témái a Bánki Karon folyó kutatási és oktatási területeket ölelik fel. A plenáris szekciót CVETITANIN Lívia, az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola vezetője és RAJNAI Zoltán, a Bánki
Kar dékánja nyitja meg. Az első előadó Ivana KOVACIC, az Újvidéki Egyetem Műszaki Karának professzora, prezentációjában az oszcillátorokkal kapcsolatos kutatásairól
mutatja be kutatási eredményeit. A következő előadó SZIKSZAY-MOLNÁR Gergely, a
KOTEM Kft. vezető fejlesztő mérnöke az ISO 1101:2017-es GPS (Geometrical Product
Specification) szabvány újdonságairól számol be. A plenáris szekció zárásaként Zdenek
DVORAK, a Zsolnai Egyetem Biztonságtudományi Mérnöki Kara dékánja mutatja be
tapasztalataikat az elnyert és megoldott nemzetközi kutatási projektjeikkel kapcsolatban.
A délutáni konferenciaelőadások 13 szekciót ölelnek fel, összesen 69 prezentációt
takarnak. A szekciók az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai
Karán is fellelhető kutatási területek szerint kerültek csoportosításra: anyagtudományés technológiák, mechanikai kutatások, gyártástechnológia, biztonságtudomány és
technika, munkavédelem, autóipari, valamint mechatronikai alkalmazások. A szekciók
közül négy szekció angol nyelvű, 9 szekció magyar nyelvű.
A konferencián elhangzott előadásokat a szervező bizottság lektorálás után a Bánki
Közlemények (Bánki Reports) folyóiratban jelenteti meg 2018 elején.
Köszönjük minden előadónak, hogy részvételükkel és kutatási munkájuk bemutatásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az IESB 2017 konferencia színvonalát emeljék.

					 Drégelyi-Kiss Ágota
				
IESB 2017 Tudományos Bizottságának elnöke
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Programok
930-1000 Registration
Plenary lectures in English (II. 252)
1000-1030 Opening Ceremony: CVETITYÁNIN Lívia (leader of Doctoral School on Safety
and Security Sciences, Óbuda University), RAJNAI Zoltán (dean, Bánki Donát
Faculty of Mechanical and Safety Engineering, Óbuda University)
1030-1100 Ivana KOVACIC (Centre of Excellence for Vibro-Acoustic Systems and Signal
Processing, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Serbia)
Oscillators and their backbone curves: meaning, influences and applications
1100-1130 SZIKSZAY-MOLNÁR Gergely (business development lead, KOTEM Ltd, Hungary)
What is new in ISO 1101-2017 GPS Standard
1130-1200 Zdenek DVORAK (dean, Faculty of Security Engineering, University of Zilina,
Slovakia)
Best experiences from solved international scientific projects at Faculty of Security
Engineering University of Zilina

1210-1330 Lunch
Section A 1330-1510 (I. 114)
Chair: MOLNÁR Ildikó

1. Miljana PRICA, Savka ADAMOVIC, Vesna KECIC: Possibility of stabilization/solidification treatment application for different heavy metal contaminated wastes
2. Raša URBAS, Rastko MILOŠEVIĆ, Živko PAVLOVIĆ, Nemanja KAŠIKOVIĆ,
Urška STANKOVIČ ELESINI: Microcapsule structure and its application in the printing
industry
3. Gábor SÁNDOR, Ildikó MOLNÁR: Flow analysis of wind turbines in urban environment
4. Jelena DJOKIC, Blagoje NEDELJKOVIC, Gordana MILENTIJEVIC, Nebojsa ARSIC:
Characterization of the heterogeneous toxic waste material
5. JACKOVICS Péter: Use of Q-methodology for evaluating disaster management exercise
6. Maria LUSKOVA, Bohus LEITNER, Eva SVENTEKOVA: Research of Extreme Weather
Impact on Critical Infrastructure
7. Lucia FIGULI: Reliability of critical infrastructure elements
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Section B 1330-1510 (I. 113)
Chair: Tibor KOVÁCS

1. Ivan DELOVSKI: Human trafficking in Macedonia
2. Kadëna ESMERALDA: Security in Home Automation
3. Tomáš LOVEČEK, Matúš IVANČO: Identification of assets in the process of privacy
protection
4. Mikuláš MONOŠI, Michal BALLAY: Assessment of traffic accidents and recommended
practices for rescue forces in large accidents at railway crossings in Slovakia
5. Michal BALLAY: Definitions of points used in relation to traffic safety
6. HÓDOSI Viktória: Engineers in field of nuclear security licensing process
7. KAPITÁNY Sándor: Information security assessment of biometric systems

Section C 1330-1510 (I. 112)
Elnök: CZIFRA György

1. MESTER Gyula: Egyetemi világranglisták 2017
2. LANGER Ingrid: Színtévesztők munkaköri alkalmassága
3. CZIFRA György: Az Ipar 4.0 hatása az egyetemi oktatásra - megfelelés az új ipari
kihívásoknak
4. TOKODY Dániel: Arccal a digitális vasút felé
5. SZABÓ Gyula: Munkakörülmények alakulása Magyarországon

Section D 1330-1510 (I. 111)
Elnök: SZLIVKA Ferenc

1. HETYEI Csaba; SZLIVKA Ferenc: Lapátcsavarodás hatása a nyomatékra
2. SZABÓ Z. József, Péter BAKUCZ: Nagy gázmotorok kopogásának vizsgálata neurális
hálókkal
3. TÓTH-LAUFER Edit: Fuzzy logika alapú kockázat értékelő keretrendszer személyre
szabhatósága
4. SZUCHY Péter: A metaanyagok két szabadságfokú alrendszereinek áttekintése
5. DOMONYI Erzsébet: Tömegbeton szerkezetek hőmérséklet eloszlása a talajban

Section E 1330-1510 (I. 115)
Elnök: POKORÁDI László

1. STEIN Vera, POKORÁDI László: Főáramkörű egyenáramú motor mérési bizonytalanságának elemzése
2. SZAKÁCS Tamás: Pneumobil pneumatikus modellezése
3. VECSERI András: Összetett tengelybeállítási hiba hatása az energiafelhasználásra
4. LUKÁCS Judit, MELEGH Gábor: Személygépjárművek zajszigetelő képessége
5. KONCZ Annamária, POKORÁDI László: A Hibamód- és Hatáselemzés alkalmazása
napjaink autóiparában
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6. JUHÁSZ László, POKORÁDI László: A Dolgok Internete és a karbantartás közti kapcsolat
napjainkban

Section F 1330-1510 (I. 107)
Elnök: PINKE Péter

1. HORVÁTH Richárd, LUKÁCS Judit: Prediktív modell előmelegítési hőmérséklet becslésére
S235 acél esetén
2. KULCSÁR Klaudia, KÓNYA János: Titán ötvözet gyártás specifikus geometriai analízise
3. PINKE Péter, KOVÁCS Tünde: Anyagszerkezeti változások ultrahangos hegesztés során
4. RÁTHY Istvánné, PINKE Péter, HUSZÁK Csenge, BALÁZS Ágoston: Polimer mátrixú
kompozitok fejlesztési irányai
5. HARASZTI Ferenc, TÓTH László: Ausztenites rozsdamentes acél korrózióval szembeni
ellenállás változásának vizsgálata

Section G 1330-1510 (I. 106)
Elnök: CZIFRA Árpád

1. BARÁNYI István: Érdes felületek tribológiai viselkedése: 1. rész
2. BARÁNYI István: Érdes felületek tribológiai viselkedése: 2. rész
3. FARKAS Gabriella: Felületi érdesség paraméterek mérési bizonytalanságának vizsgálata
4. PÉCZKA Polett, MOHAROS István: Gépjárművek fékezést segítő rendszereinek fejlesztése az út-kerék kapcsolat online vizsgálatával
5. CZIFRA Árpád: Hagyomány és innováció a felületi érdességmérésben
6. DRÉGELYI-KISS Ágota: Ipari CT kalibrálási folyamatának elemzése

1510-1540 Coffee break
Section H 1540-1710 (I. 113)
Chair: Tibor GODA

1. Zvonko RAKARIC, Richárd HORVÁTH, Miodrag ZUKOVIC, Ágota DRÉGELYI-KISS:
Modeling of vibrations in orthogonal turning process via surface roughness profiles
2. Petar ČISAR, Sanja Maravić ČISAR, Igor FÜRSTNER: Security Assessment with Kali Linux
3. Sinan KOCAK: Simulation of Fuzzy rule-based control of air conditioner
4. Balint FAZEKAS, Tibor GODA: Characterisation of the large strain viscoelastic properties
of polymers
5. István BÍRÓ, Livia CVETICANIN, Péter SZUCHY: Numerical method to determine the
elastic curve of simply supported beams of variable cross-section
6. Nguyen Huu Phuoc DAI, Ruiz LOURDES, ŐSZI Arnold: Biometrics acquisition in a Hungarian university: the Óbuda University case - Bánki Donát Faculty
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Section I 1540-1710 (I. 114)
Chair: Viktor GONDA

1. R. S. VARGAS, Viktor GONDA, S. L. LOURDES: Thermal Analysis and Control for
Heating of an Extrusion Die
2. Kawan M. ABDULRAHMAN, Viktor GONDA: Comparison of the techniques to produce
non dendritic feedstocks for thixoforming
3. Tunde KOVACS, Hassanen JABER: Effects of Welding Current on Failure Modes and
Mechanical Performance of Dual Phase (DP600)/ Low Carbon Steel (S235JR) Sheets S
4. Cristina-Madalina TOMA, Valeriu-Gabriel GHICA, Tünde KOVÁCS, János NOVÁK:
The effect of the processing parameters on the separation efficiency of the active paste
from the cathode of the Li-ion battery
5. Peter KOSTAL, David MICHAL, Andrea MUDRIKOVA: Flexible Manufacturing System
for Drawingless Manufacturing
6. Andras MUCSI: Mechanical and metallurgical conditions of beak and flow line formation

Section J 1540-1710 (I. 112)
Elnök: MIKÓ Balázs

1. VARGA Bálint, MIKÓ Balázs: Szabad formájú mart felületek érdességének változása a
simítási irány függvényében
2. MIKÓ Balázs, VARGA Bálint: Forgácsolási paraméterek hatása gömbvégű maróval mart
sík felület érdességére
3. SIPOS Sándor: Forgácsolólapkák hatékonysági vizsgálatának új módszere
4. GEIER Norbert, IBRIKSZ Norbert: Szerszám átmérő hatása bővített furatok minőségparamétereire szénszállal erősített polimer kompozitban
5. GEIER Norbert, SOMOSKŐI Balázs Márk: Szénszállal erősített polimer kompozit (CFRP)
forgácsolhatósági vizsgálata kompressziós szármarókkal
6. KÓNYA János, KULCSÁR Klaudia: Virtuális tervezés és 3D-s gyártás a fogászati
szakterületen

Section K 1540-1710 (I. 115)
Elnök: RAJNAI Zoltán

1. LÁNYI Márton: Blockchain technológia a logisztika szolgálatában
2. ALBINI Attila, TOKODY Dániel, PAPP József: IT infrastruktúra informatikai biztonsági
aspektusai
3. KOCSIS István, RAJNAI Zoltán: A robotizáció munkaerőpiaci hatásai
4. ZENTAI Dániel: A hibatűrő képesség növelése kritikus infrastruktúrákban
5. KASZA Zoltán: Építmények villámvédelmi kockázatelemzése
6. SZABÓ Zsolt: Nyugdíjfolyósítási rendszerek, mint létfontosságú infrastruktúrák védelme
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Section L 1540-1710 (I. 111)
Elnök: SZUNYOGH Gábor

1. SZUNYOGH Gábor: Az entrópia fogalmának könnyen érthető bevezetése BSc hallgatók
számára
2. BAKOSNÉ DIÓSZEGI Mónika: Fekvő elrendezésű anaerob reaktor tervezése
3. BAKOSNÉ DIÓSZEGI Mónika, TUPA Boglárka, KORONDI Endre: Kevert iszap előkezelésének hatása a fermentációra
4. BAKOS Imre: A szennyvíz vizsgálata az energiabiztonság szemszögéből
5. SOLYMOSI János: Mélyépítési munkák biztonsága
6. KAPITÁNY Sándor: Hogyan csökkenthető a biometrikus eszközök IT biztonsági kockázata
szervezési intézkedésekkel

Section M 1540-1710 (I. 107)
Elnök: BEREK Lajos

1. BÁLINT Krisztián: A határontúli vajdasági középiskolai tanárok meglátásai a hatékony
kültéri és beltéri iskola védelem területén
2. HORVÁTH András: Biztonság – migráció
3. NYIKES Zoltán: A felhasználói digitális kompetencia hiányosságok kompenzálása Szoftver ergonómiai eszközökkel
4. VIPLAK Armand Máté: A nukleáris biztonsági berendezések csoportosítása védettségi
szempontból

14

IX. International Engineering Symposium at Banki, Budapest, 27 Nov, 2017

ABSTRACTS
kivonatok

15

IX. International Engineering Symposium at Banki, Budapest, 27 Nov, 2017

16

IX. International Engineering Symposium at Banki, Budapest, 27 Nov, 2017

OSCILLATORS AND THEIR BACKBONE CURVES:
MEANING, INFLUENCES AND APPLICATIONS
Ivana KOVACIC
Centre of Excellence for Vibro-Acoustic Systems and Signal Processing, Faculty of Technical
Sciences, Novi Sad, Serbia
ivanakov@uns.ac.rs
A backbone curve is a graphical presentation of the relationship between the natural frequency of an oscillator and its amplitude. A linear oscillator has a straight-line backbone
curve as its natural frequency is amplitude-independent. However, nonlinear oscillators,
in general have the frequency that changes with their amplitude, which implies that their
backbone curve is not straight, but bent. When these oscillators are externally excited,
the primary resonance response around the backbone curve is associated with certain
nonlinear phenomena, such as multiple coexisting response outcomes and sudden discontinuous changes of the amplitude, which can be unwanted in practical applications.
The overview of the backbone curves is presented starting from linear oscillators and
then for nonlinear oscillators of different types of nonlinearity in their restoring force,
and the insight into the corresponding forced dynamics is provided. The way how the
backbone curves can be modified in different ways to make it be of a desirable shape in
practical applications are also discussed.
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What is new in ISO 1101-2017 GPS Standard
Gergely SZIKSZAY-MOLNAR
Kotem Ltd. (Business Development Lead)
gergely.sz-molnar@kotem.com
The up-to-date ISO 1101 standard was released in February 2017. This standard is about
Geometrical Product Specifications (GPS), and in combination with other ISO standards, serves as a fundamental document for Geometrical tolerancing of products.
A fully defined product with unambiguous specification is needed to avoid misunderstandings and debate, thus 2D or 3D drawings are contracts with legal aspects. The key
is proper dimensioning and tolerancing, which can be done only by complying the most
up-to-date GPS (GD&T) standards.

Újdonságok az ISO 1101-2017 szabványban
(Termékek geometriai követelményei)
A legfrissebb ISO 1101 szabványt 2017 februárjában adták ki. Ez a szabvány a termékek
geometriai követelményeiről (GPS) szól, és más ISO szabványokkal kombinálva a termékek geometriai tűrésezését szolgálja. A félreértések és a viták elkerülése végett teljesen
definiált, egyértelmű termékspecifikációra van szükség, hiszen a 2D vagy 3D rajzok jogi
vonatkozással bíró szerződések. A kulcs a megfelelő méretezés és tűrésezés, amit csak a
legújabb GPS (GD&T) szabványok betartásával lehet elérni.
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Comparison of the techniques to produce
non dendritic feedstocks for thixoforming
Kawan M. Abdulrahman* and V. Gonda
Óbuda University, Bánki Faculty of Mechanical and Safety Engineering
kawan.abdulrahman@bgk.uni-obuda.hu
Semisolid metal (SSM) processing, otherwise thixoforming is usually known as a technology that includes the forming of metal alloys between solidus and liquidus temperatures. Currently, this process is industrially successful, generating a variety of products
with high quality parts in various industrial sectors. During the years since its inception,
a number of technologies to produce the appropriate globular microstructure have been
developed and applied worldwide.
Preparation methods of feedstock billets including Semi-Solid Rheocasting (SSR),
Cooling Slope (CS), Magneto Hydrodynamic (MHD) and Semi Solid Rheocasting with
Cooling Slope (SSR+CS) are studied in this paper. On the base material of aluminum
A201, non-dendritic feedstocks for thixoforming were prepared, and compared by analyzing their microstructures. The main variation between the microstructure provided
by these technologies are presented, and a comprehensive review is made of the potential mechanisms that lead to microstructural alterations during the preparation of
feedstocks.
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IT security aspects of IT infrastructure
Attila ALBINI*, Dániel TOKODY, József PAPP
Obuda University, Doctoral School on Safety and Security Sciences
attila.albini@gmail.com
Important parameters of the IT services are the operational parameters required by the
customer. These parameters are defined by business continuity requirements. To assess
the need, it is necessary to analyze the risks associated with the full or partial shutdown
of services. Abnormal operation of the service may render sustainability uncertain and
it may endanger human life. The threats to the system can come from the natural effects
and the human mind. The topic of security against natural effects is IT security. This
topic is a part of the information security and it includes the examination of natural and
technological impacts.

IT infrastruktúra informatikai biztonsági aspektusai
Az informatikai szolgáltatások fontos paraméterei a megrendelő által igényelt működési
paraméterek. E paramétereket az üzletfolytonossági igények határozzák meg. Az igény
megállapítása érdekében elemezni kell a szolgáltatások teljes vagy részleges leállásával
járó kockázatokat. A szolgáltatás rendellenes működése a fenntarthatóság biztosítását
teheti bizonytalanná és az emberi életet is veszélyeztetheti. A rendszer fenyegetettsége
a természetes hatásoktól és az emberi elmétől származhat. A természetes hatásokkal
szembeni biztonság témaköre az informatikai biztonság. Ez a témakör az információ
védelem része és a természeti és a technológiai hatások vizsgálatát tartalmazza.
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Reseach Activity at the Materials Technology
Department, Institute of Materials
Science and Manufacturing, Donát Bánki Faculty
Gyula BAGYINSZKI*, Nóra DURKÓ
Óbuda University
bagyinszki.gyula@bgk.uni-obuda.hu
It follows from the traditional profile of the Department that its research and development activity mainly focuses on material science and material testing, plastic shaping,
heat treatment as well as welding. Customarily, the Department has good industrial relations, however, its research and development philosophy places a premium on competing to win financial resources for elaborating both basic and applied research projects.
In the fields outlined below, the Department has been engaged in publishing activities
in prestigious domestic and foreign journals as well as at national and international conferences. Interested students have the opportunity to get involved in the Scientific Students’ Association or to prepare their thesis on current departmental topics.

OE BGK Anyag- és Gyártástudományi Intézete
Anyagtechnológiai Intézeti Tanszék kutatási tevékenysége
A Tanszék hagyományos profiljából következik, hogy kutató-fejlesztő munkái főként az
anyagtudomány és anyagvizsgálat, a képlékenyalakítás, a hőkezelés, valamint a hegesztés
területeire esnek. A Tanszéknek hagyományosan jók az ipari kapcsolatai, de a kutatásfejlesztési filozófiája fontosnak tartja pályázati források elnyerését alap- és alkalmazott
kutatási feladatok kidolgozására egyaránt. A következőkben vázolt területeken a Tanszék
aktív publikációs tevékenységet fejt ki rangos bel- és külföldi folyóiratokban, valamint
hazai és nemzetközi konferenciákon. Az érdeklődő hallgatóknak lehetőségük van Tudományos Diákköri munkát végezni, vagy szakdolgozatot készíteni az aktuális tanszéki
témákban.
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The examination of wastewater from
the perspective of energy security
BAKOS Imre
Óbudai Egyetem BGK-GBI
bakos.imre@bgk.uni-obuda.hu
The safety of energy is the one of the most important topic all over the world. This
problem was growing up from the ‘90 in Hungary. We have to looking for the alternative
energy sources for example biomass. The anaerobic fermentation’s of the organic material produce biogas, wich is a valuable energy carrier. Large amount of organic matter
haveaccumulated in wastewater plants. The wastewater treatment plant is operated on
the basis of environment-friendly proven cleaning technologies at the south of Budapest. It making use of the energy potential of sludge and solid waste at the same time. At
the plant, for the purpose of producing biogas, solid and liquid organic waste is managed
together with sludge originating from wastewater treatment. Thus nearly 40 thousand
m3 of biogas is produced daily from sewage and wastes transported from outside.

A szennyvíz vizsgálata az energiabiztonság szemszögéből
Az energiabiztonság az egyik legfontosabb téma, ami az egész földet érinti. Hazánkban
az ’90-es évek óta jelent növekvő problémát. Ebből kifolyólag szükséges az alternatív
energiaforrások, -mint például a biomassza - lehetőségeit felkutatni. A szerves anyagok
anaerob fermentációja során biogáz termelődik, ami jelentős energiahordozó. Ilyen jelentős
mennyiségű szerves anyag halmozódik fel a szennyvíztisztító telepeken. A Dél Pesti
szennyvíztisztító telep környezetbarát és bevált tisztítási technológiák alapján működik.
Ugyanakkor felhasználják az iszap és a szilárd hulladék energiapotenciálját. A telepen
biogáz előállítására szilárd és folyékony szerves hulladékot kezelnek a szennyvízkezelésből származó iszapokkal együtt. Így közel 40 ezer m3 biogázt állítanak elő naponta a
szennyvízből és a kívülről szállított hulladékokból.
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Design of a horizontal anaerobic reactor
BAKOSNÉ DIÓSZEGI Mónika
Óbudai University, Donát Bánki Faculty of Mechanical and Safety Engineering
dioszegi.monika@bgk.uni-obuda.hu
The economics of biogas plants have an impact on the justification of the industrial unit.
The conditions of high-yielding high-quality biogas production are estimated on the
basis of laboratory fermentation studies. In designing the laboratory fermenters working
conditions must be modeled. For the laboratory experiments of biogas production well
regulated blocks are needed, as according to the VDI 4630 - “Fermentation of organic
materials”. However, the most problem of the biological model is in it’s size, because
the magnitude less than in industrial applications and therefore extremely sensitive to
environmental influences. During the design an important aspect was that the periodic
mixing of the raw material can be done in the reactors like in the industrial. Based on
the article shows the development steps of a lab equipment based on empirical research.

Fekvő elrendezésű anaerob reaktor tervezése
A biogáz üzemek gazdaságossága kihat az ipari egység létjogosultságára. A nagy hozamú, jó minőségű biogáz termelés körülményeit a laboratóriumi fermentációs vizsgálatok alapján becslik. A laboratórium fermentorainak kialakításakor törekedni kell
az üzemi körülmények modellezésre. A biogáztermelés laboratóriumi kísérleteihez jól
szabályozott blokkok szükségesek, amik megfelelnek a VDI 4630 - “Szervesanyagok
fermentálása” szerinti irányelvnek. A biológiai modell legnagyobb problémája annak
mérete, mert jóval kisebb az ipari reaktoroknál, így érzékenyebb a környezeti hatásokra.
Emiatt a tervezés során nagyon fontos szempont például a nyersanyag rendszeres keveredése a reaktorban, hasonlóan az ipari fermentorokhoz. Ezek alapján a cikk egyempirikus kutatómunkára épülő laboreszköz fejlesztés lépéseit mutatja be.
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Effect of wastewater
sludge pretreatment on fermentation
BAKOSNÉ DIÓSZEGI Mónika*, TUPA Boglárka, KORONDI Endre
Óbudai Egyetem, Donát Bánki Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Népszínház
utca 8., 1081 Budapest, Hungary
dioszegi.monika@bgk.uni-obuda.hu
Pre-treatment of raw materials in biogas plants is a significant factor in biogas production. The larger amounts of biogas and methane extracted from a given amount of organic matter have an impact on the operational efficiency and economic outcomes of
the plants.
Our aim is to investigate the effect of pre-treatment with a mechanical shredder on the
mixed sludge of the sewage plant. At different speed and recirculation settings of the
equipment, the biogas yield from the raw material and its methane content were experimentally determined. We have investigated the effects of the change in some equipment
parameters. After analyzing the results, the best adjustment for pretreatment was established.

Kevert iszap előkezelésének hatása a fermentációra
A biogáz üzemek alapanyagainak előkezelése jelentős befolyásoló tényező a biogáz termelésre. Az adott mennyiségű szerves anyagból kitermelt nagyobb mennyiségű biogáz
és metán, hatással van az üzemek működési hatékonyságára, gazdasági eredményeire.
Kutatási célunk egy mechanikus aprítóberendezéssel történő előkezelés hatásának
vizsgálata a szennyvíztelepi kevert iszapra. A berendezés különböző fordulatszám és
recirkulációs beállításai mellett kísérleti úton megállapítottuk az alapanyagból kapott biogáz hozamot, és annak metánmennyiségét. Vizsgáltuk a berendezés egyes
paramétereinek változtatásával annak a hozamra tett hatásait. Az eredményeket elemzését követően megállapításra kerül az előkezelés legkedvezőbb beálltása.
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OBSERVATIONS OF HIGHSCHOOL-TEACHERS
IN VOJVODINA (NORTHERN SERBIA)
CONSIDERING AN EFFECTIVE OUTDOOR
AND INDOOR DEFENCE IN SCHOOL

BÁLINT Krisztián
Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola
balint.krisztian@phd.uni-obuda.hu

Nowadays, the more frequent incidents and pupils’ aggressive behaviour in schools have
pointed out that the schools have become a type of social environment, where transgression,
breaking of norms, has almost become ubiquitous and quotidian. Without modern solutions
considering security in schools, pedagogues are almost powerless. Without dependable outdoor and indoor defence, security in schools can’t be instituted. This article examines and analyzes the question how could security in schools be effectively increased, including analytic
security surveillance cameras, and the deployment of modern access control systems alike.
Furthermore, the author of the article discovers the points of view of high school teachers
considering the security solutions in schools. As staging of the problem, it can be formulated
that the high schools in Subotica have a modest financial funding, which fact greatly hinders
the schools’ options considering the deployment of serious IT security solutions in everyday life. The present research has included 54 teachers from 2 high schools in Subotica. The
research has meticulously uncovered that the high school teachers prioritize the notion of
reaching the adequate level of defence in schools, and they are eager to take part in voluntary
further training if need be, in order to increase the level of security and lower the level of
aggression at the same time in schools.

A HATÁRONTÚLI VAJDASÁGI KÖZÉPISKOLAI
TANÁROK MEGLÁTÁSAI A HATÉKONY KÜLTÉRI ÉS
BELTÉRI ISKOLA VÉDELEM TERÜLETÉN

Napjainkan az egyre gyakrabban előforduló iskolai incidenensek és agresszív tanulói magatartások rámutatottak arra, hogy az iskolák egy olyan szociális környezetté váltak, ahol az
iskolai normaszegés szinte rendszeressé vált. Modern iskolabiztonsági megoldások nélkül
a pedagógusok szinte tehetetlenek. Megbízható kültéri és beltéri védelem nélkül iskolabiztonságról nem beszélhetünk. A cikk megvizsgálja és elemzi azt, hogy hogyan lehetne
hatékonyan növelni az iskolabiztonságot, úgy analitikus biztonsági megfigyelőkamerákkal,
mint modern beléptetőrendszerek alkalmazásával. Ezen felül jelen cikkben a szerző feltárja
azt is, hogy a határontúli Vajdasági régióban a középiskolai tanárok hogyan vélekednek a
iskolabiztonsági megoldásokról? Problémafelvetésként fogalmazódik meg, hogy Szabadkai
középiskolák csekély anyagi forrással működnek, amely nagy mértékben megnehezíti az iskolák dolgát abban, hogy komoly IT biztonsági megoldásokat alkalmazzanak a mindennapok során. A kutatásban 2 Szabadkai középiskola 54 tanára vett részt. A kutatás részleteiben
feltárta azt, hogy a középiskolai tanárok fontosnak tartják a megfelelelő szintű iskolai védelmet, szükség esetén önkéntesen akár továbbképzéseken is részt vesznek, abból kifolyólag,
hogy növelni lehessen a biztonsági szintet, egyúttal csökkenteni az iskolai agressziót.
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DEFINITIONS OF POINTS USED
IN RELATION TO TRAFFIC SAFETY
Michal BALLAY
University of Zilina, Faculty of security engineering, Security and protection of critical
infrastructure
ballay.michal@gmail.com
The issue of traffic accidents is a serious cross-community problem in all spheres of
human activity, therefore requires a comprehensive and rational approach. Road traffic
accidents are a relative term. We can assume that health and material damage will occur
because the mistakes and mistakes of transport participants can not be ruled out. Direct
assessment of road safety is very challenging. The emergence of a traffic accident must
therefore be understood as the result of a complex of various kinds and actions. Human
factor failure is predominantly cited as the primary cause.
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Tribological behavior of rough surfaces: part I.
BARÁNYI István
Óbuda University, Donát Bánki Faculty of Mechanical and Safety Engineering
baranyi.istvan@bgk.uni-obuda.hu
The examination of the tribological properties can be implement by different methods. The base
tribological test can represent the wear rate in the steady-state wear region. On the other case the
initial stage of the wear process can also influence the wear behaviour of the connected surfaces.
In this paper the author compares the behaviour of the roughness profile parameters named Pa,
Pq, Psk, Pku in a case different manufacturing methods (cutting, EDM).

Érdes felületek tribológiai viselkedése: 1. rész
A tribológiai jellemzők meghatározása a szakirodalom alapján többféleképpen történhet.
Az alap tribológiai vizsgálatok jellemzően az állandósult kopás szakaszában határozzák
meg a kopási intenzitást, másrészről viszont a a kopás kezdeti szakasza nagy befolyásoló
hatással van a kopás további szakaszaira.
Jelen cikkben a szerző profilmérés segítségével összehasonlítja a Pa, Pq, Psk, Pku
páraméreterek változását forgácsolt és szikraforgácsolt fületek esetén.

Tribological behavior of rough surfaces: part II.
BARÁNYI István
Óbuda University, Donát Bánki Faculty of Mechanical and Safety Engineering
baranyi.istvan@bgk.uni-obuda.hu
The examination of the tribological properties can be implement by different methods. The base
tribological test can represent the wear rate in the steady-state wear region. On the other case the
initial stage of the wear process can also influence the wear behaviour of the connected surfaces.
In this paper the author compares the behaviour of the microtopography roughness parameters
named Sa, Sq, Ssk, Sku in a case different manufacturing methods (cutting, EDM).

Érdes felületek tribológiai viselkedése: 2. rész
A tribológiai jellemzők meghatározása a szakirodalom alapján többféleképpen történhet.
Az alap tribológiai vizsgálatok jellemzően az állandósult kopás szakaszában határozzák
meg a kopási intenzitást, másrészről viszont a a kopás kezdeti szakasza nagy befolyásoló
hatással van a kopás további szakaszaira.
Jelen cikkben a szerző mikrotopográfiai segítségével összehasonlítja a Sa, Sq, Ssk, Sku
páraméreterek változását forgácsolt és szikraforgácsolt fületek esetén.
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Numerical method to determine the elastic
curve of simply supported beams of variable cross-section
István BÍRÓ 1, Livija CVETICANIN*2, Péter SZUCHY1
University of Szeged, Faculty of Engineering, Mars tér 7, H-6724 Szeged, Hungary
Óbuda University
cveticanin@uns.ac.rs
1
2

In this paper a new numerical method to determine the elastic curve of the simply supported beams of variable cross-section is demonstrated. In general case it needs to solve
strong nonlinear second order differential equations with prescribed boundary conditions. For numerical solution the initial values of the slope and the deflection of the end
cross-section of the beam is necessary. For obtaining the initial values a lively procedure
is developed: it is a special application of the shooting method because boundary value
problems can be transformed into initial value problems. As a result of these transformations the initial values of the differential equations are obtained with high accuracy.
Procedure is applied for calculating of elastic curve of a simply supported beam of variable cross-section. Results of this numerical procedure, analytical solution of the linearized version and finite element method are compared. It is proved that the suggested
procedure yields technically accurate results.

Security Assessment with Kali Linux
Petar ČISAR, Sanja MARAVIĆ ČISAR, Igor FÜRSTNER*
Obuda University, Donat Banki Faculty of Mechanical and Safety Engineering
furstner.igor@bgk.uni-obuda.hu
This paper deals with the problem of assessing the security of information systems.
When we talk about security of an information system, we actually mean the primary
three attributes of the system: confidentiality, integrity and availability. There are various
approaches with aim to identify existing security weaknesses and security assessment.
One of them is using Kali Linux operating system. The paper presents a general overview of its possibilities and points to the advantages and disadvantages. The undoubted
benefit of this operating system is a large collection of different tools for vulnerability
assessment and penetration testing, designed primarily for ethical hacking. Also, the
paper elaborates the most commonly present forms of vulnerabilities, for which identification Kali is especially suitable.
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Tradicions and innovations
in surface roughness measurement
Árpád CZIFRA
Óbuda University
czifra.arpad@bgk.uni-obuda.hu
The importance of surface roughness measurement increased in last 80 years. Nowadays
surface engineering is a individual science, in which characterisation of microgeometry
and microtopography plays an important role.
This publication overviewes the traditions and experiance of last decads, and presents the new trends, innovations and also challanges of surface roughness measurement and characterisation.

Hagyomány és innováció a felületi érdességmérésben
A felületi érdességmérés szerepe és ipari jelentősége az elmúlt 80 évben folyamatosan
nőtt. Napjainkra a felülettudomány önálló kutatási terület, melynek fontos része a felületi mikrogeometria és mikrotopogrtáfia jellemzése.
Jelen publikációban áttekintem azokat a tradíciókat, tapasztalatokat, melyek az
elmúlt évtizedek gyümölcsei, ugyanakkor bemutatom azokat az új irányzatokat, kihívásokat, melyekkel a felületi érdességmérés kiértékeléstechnikája jelenleg szembenéz.
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Impact of Industry 4.0 in university
education - adapting to the new industry challenges
CZIFRA György
Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar,
Anyag- és Gyártástudományi Intézet
czifra.gyorgy@bgk.uni-obuda.hu
Technological development caused dramatic increases in productivity. Steam engines
in the nineteenth century, electrification in the beginning of the twentieth century, and
automation in the beginning of 1980s evoked to the industrial revolution. Nowadays we
are in the fourth wave of technological development known as digital industrial technology named as Industry 4.0. We are talking about networked - connected systems -cyberphysical systems which can interact between each other using standard Internet-based
protocols. Systems can analyse data to predict failure, configure themselves, and adapt
to known or unknown changes. Opportunities of I4.0 allow collecting data across machines, enabling faster, more flexible, and more efficient working processes to produce
higher-quality products with reduced costs. This process will increase manufacturing
productivity, shift economics, support industrial growth, and change the competitiveness of companies. Industry 4.0 requires for students and teachers to have corresponding education, proper ability to solve problems, and adequate scientific knowledge.
To improve those skills and to help students advance in their abilities, universities are
forced to improve and develop the educational environment in field of Industry 4.0 and
to apply basically new educational approaches supporting to achieve level necessary to
fight with problems in implementation process of I4.0. The topic of this article is to make
attempt to find the right way, how we will able to create an environment for preparing
our students for fighting with challenges of I4.0.

Az Ipar 4.0 hatása az egyetemi oktatásra - megfelelés
az új ipari kihívásoknak
A technológiai fejlődés drámai változásokat okozott a termelékenység területén. A gőzgépek megjelenése a 19. században, az elektrifikáció a huszadik század elején, valamint
az automatizáció térhódítása a 80-as évek elején mind ipari forradalmat indított el.
Napjainkban a technológiai fejlődés negyedik hullámát éljük, melyet digitális ipari forradalomként ismerünk és az Ipar 4.0-nak nevezünk. Hálózatba kapcsolt kiber-fizikai
rendszerekről beszélünk, melyek standard internetes kommunikációt biztosító protokollok segítségével kapcsolatba tudnak lépni egymással. A rendszerek adataik elemzése alapján hiba-előrejelzésre is képesek, újrakonfigurálják magukat és így képesek
alkalmazkodni az ismert és ismeretlen változásokhoz is. Az I4.0 lehetővé teszi közvetlen adatgyűjtést az egyes berendezésekről, lehetővé téve ezzel a gyorsabb, rugalmasabb,
hatékonyabb gyártási eljárások alkalmazását a magasabb minőségű, olcsóbb termékek
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gyártását. A felsoroltak miatt megnövekszik a termelékenység, amely a gazdaságot is
előbbre mozdítja, elősegíti az ipar fejlődését és alapjaiban változtatja meg a vállalatok
versenyképességét. Az I4.0 a hallgatók és az oktatók részéről is megköveteli a megfelelő képzettséget, problémamegoldó-képességet, és természetesen a megfelelő tudományos felkészültséget. A felsoroltakat csak megfelelően kialakított környezetben lehetséges elérni, ezért az egyetemek kényszerítve vannak a megfelelő oktatási feltételek
kialakítására. Cikkünkben arra teszünk kísérletet, hogy megtaláljuk azt az utat, amelyen
járva képesek leszünk felkészíteni a hallgatókat az I4.0 kihívásaival való küzdelemre.

Human trafficking in Macedonia
Ivan DELOVSKI
OE - BDI
ivan.delovski@hotmail.com
One of the most serious problems in the Republic of Macedonia is human trafficking.
Macedonia is well known as a destination country and a country of transit for victims
of human trafficking. Furthermore, during the last few years, it has become a country
of origin, and Macedonian victims were trafficked inside and outside the country. Citizens of Macedonia and foreign victims transiting Macedonia are subjected to human
trafficking and forced labor in Southern, Central, and Western Europe. Migrants and
refugees traveling through Macedonia are vulnerable to trafficking, particularly women
and unaccompanied minors.
Also Macedonia is a small country where there is a bribe in every sector and doesn’t have
control from the competent authorities and it is makes easier country for human traficking.
In this work two research questions are held: Which are the problematic factors
that still Macedonia is suffering human trafficking? and How is the situation presented
during the years?

Emberkereskedelem Macedóniában
Macedónia egyik legsúlyosabb problémája az emberkereskedelem. Macedónia közismerten az emberkereskedelem jól ismert cél- és tranzitországa, továbbá az elmúlt
néhány évben kiindulási országgá is vált, és a macedón áldozatokat az országon belül
és kívül értékesítették. A macedón állampolgárok és a Macedónián áthaladó külföldiek
Dél-, Közép- és Nyugat-Európában válnak az emberkereskedelem és kényszermunka
áldozataivá. A Macedónia területén az emberkereskedelemnek az áthaladó migránsok és
menekültek, különösen a nők és a kíséret nélküli kiskorúak kiszolgáltatottak. Macedónia
a megvesztegetés minden szektorban, így az illetékes hatóságoknál is jelen van, csökkentve az ellenőrzést és megkönnyítve az emberkereskedelmet. A problémák a kérdés
konkrét, világos áttekintését követelik.
Az előadás két kérdést tekint át: Melyek az emberkereskedelemben Macedóniát sújtó
tényezői? Hogyan alakulnak ezek a tényezők az utóbbi években?
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BIOMETRICS ACQUISITION
IN A HUNGARIAN UNIVERSITY:
THE ÓBUDA UNIVERSITY CASE BÁNKI DONÁT FACULTY
Nguyen Huu Phuoc DAI, Ruiz LOURDES, ŐSZI Arnold
DOCTORAL SCHOOL ON SAFETY AND SECURITY SCIENCES
phuocdaitt@yahoo.com
Nowadays, due to the expansion of Internet Communication Technology (ICT), people
are becoming interconnected via internet environment. Establishing the identity of an
individual is highly essential in our network society. The requirement of a reliable user
authentication technique is the main concern about networking security, communication and mobility. Biometric technology is a method that is able to recognize a person
based on his/her physical or behavioral traits faster and more convenient than the traditional ways such as password and ID cards. This article describes the biometric data
acquisition process at an educational institution using a hand vein recognition device
in order to authenticate students, workers and professors. Furthermore, it describes the
procedure, the device used and some results achieved since the system was implemented.

Characterization of the heterogeneous
toxic waste material
Jelena DJOKIC*, Blagoje NEDELJKOVIC, Gordana MILENTIJEVIC,
Nebojsa ARSIC
University of Pristina in Kosovska Mitrovica
jelena.djokic@pr.ac.rs
Materials characterization is the first step in managing risk from the hazardous and toxic
waste in the natural disasters. In this paper there will be presented the characterization
of the deposited material in the mixed waste deposit Gater, its physical and chemical
composition, as well as mineralogy and granulometry, as the essential properties for
the risk assessment, and proposed treatments. The materials properties like grain size,
magnetic properties, or even location within the heterogeneous content of the deposits
are essential for the decision on the evaluation of the large quantity of minerals, situated on 9 ha of the river bank. In order to select the treatment process, the material was
characterized by instrumental methods of Scanning Electronic Microscopy, X-ray diffractometer, Atomic Absorption Spectrophotometer and Differential Thermal Analysis.
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Mass concrete structures temperature
transition under the ground level
DOMONYI Erzsébet
ÓE-BGK
domonyi.erzsebet@bgk.uni-obuda.hu
In mass concrete the heat released during the cement hydration causes temperature
difference between the core and surface due to the different heat transmissions. These
results considerable danger of cracking in the structure. The cracking risk depends to
the concrete mixture, the geometry and the heat properties of the boundary bodies. In a
case of the foundations of the mass concrete structures the concrete technologist need to
calculate the temperature transition under and over the ground level.
In this article the author defines the temperature difference in a case of mass concrete foundation in a case of winter and summer concreting with the helped of FEM.

Tömegbeton szerkezetek hőmérséklet eloszlása a talajban
A tömegbetonokban a cement hidratációja során felszabaduló hőmennyiség a mag és
a felszín között létrejövő különböző hőelvonás miatt hőmérséklet különbséget eredményez. Ez jelentős repedésveszélynek teszi ki a szerkezetet. A repedésveszély függ a
betonösszetételtől, a geometriától és a határoló anyagok hőtani tulajdonságaitól. A
tömegbeton alaptestek esetén a betontechnológusoknak számolni kell a hőmérséklet
eloszlást a talaj alatti és feletti részen is.
Jelen cikkben a szerző téli és nyári betonozás esetén meghatározza a tömegbeton alap
hőmérséklet különbségét végeselemes modellezés segítségével.
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Educational activity at the materials technology
department, Institute of Materials
and Manufacturing Sciences, Donát Bánki Faculty

Nóra DURKÓ, Gyula BAGYINSZKI*
Óbuda University
bagyinszki.gyula@bgk.uni-obuda.hu

The Materials Technology Department at the Institute of Materials and Manufacturing Sciences, Donát Bánki Faculty of Mechanical and Safety Engineering, Óbuda University, provides training in material science and chipless cutting technologies both for full time and
correspondence, and, in the case of some majors, part-time evening as well as distant learning courses. The Department is involved in training at both the foundation and special subject levels through courses on the properties, applications as well as processing of structural
materials. Within the block of foundation subjects in engineering, the basic relationships
within and methods of analysis for material science as well as the properties of structural
and tool materials are introduced to students, and the development of skills to individually
process technical literature and prepare presentations is encouraged. The production and
processing technologies of raw materials are treated partly at the foundation and partly at
the special subject level. The so-called chipless technologies like casting, powder metallurgy, plastic moulding, cutting, welding, soldering, bonding, heat treatment, surface treatment
are the main topics within the processing technologies of raw materials. Computer-assisted
methods are also important in material estimation, the selection of materials, technology
design and tool editing.

OE BGK Anyag- és Gyártástudományi Intézete
Anyagtechnológiai Intézeti Tanszék oktatási tevékenysége
Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán az Anyag- és
Gyártástudományi Intézet Anyagtechnológiai Intézeti Tanszéke látja el az anyagtudomány és
a nem forgácsoló (forgácsnélküli) anyagtechnológiák oktatását mind a nappali, mind a levelező, sőt egyes szakok esetében az esti, ill. a távoktatási tagozaton. A Tanszék a szerkezeti anyagok
tulajdonságainak, alkalmazásának és feldolgozásának oktatásával mind az alapozó, mind a
szaktárgyi képzésben részt vesz. A mérnöki alapozó tárgyak blokkjában az anyagtudomány
alapvető összefüggéseit, ill. vizsgálati módszereit, valamint a szerkezeti- és szerszámanyagok
tulajdonságait ismerteti a hallgatókkal, továbbá szorgalmazza az önálló szakirodalom-feldolgozási és előadás-tartási készségek fejlesztését. Részben az alapozó, részben a szaktárgyi
képzésben kerül sor az alapanyagok előállító- és feldolgozó-technológiáinak oktatására. Ez
utóbbin belül az ún. forgácsnélküli technológiák, mint az öntészet, a porkohászat, a képlékeny
alakítás, a vágás, a hegesztés, a forrasztás, a ragasztás, a hőkezelés, a felületkezelés jelentik a
főbb témaköröket. Az anyagok tulajdonságbecslése, kiválasztása, a technológiatervezés és a
szerszámszerkesztés terén a számítógéppel segített módszerek is fontos szerepet kapnak.
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Analysis of the calibration process
of industrial computer tomographs
DRÉGELYI-KISS Ágota
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Budapest
dregelyi.agota@bgk.uni-obuda.hu
There are more emphasis ont he use of industrial computer tomographs (iCT) in industrial practice nowadays. Previously, this technology was used primarily for material
testing, for example for porosity testing. In recent years, technological advances have
become available so that dimensional sizes can be determined, even with a measurement accuracy below 0.01 mm. When measuring the lengths, it is imperative to calibrate
the measuring instruments, i.e. to verify the tracability to the meter definition. In this
research, it will be summarized the difficulties related to the calibration process and be
analyzed the length measurement process of iCT.

Ipari CT kalibrálási folyamatának elemzése
Az ipari gyakorlatban egyre nagyobb számban fordulnak elő az ipari computer tomográf
(CT) berendezések a gyártás gyorsan és hatékonyan történő ellenőrzésére. Korábban
elsősorban anyagvizsgálati vizsgálatok esetén használták ezt a technológiát, pl. porozitás
vizsgálat céljából. Az elmúlt években a technológiai fejlesztés során elérhető vált, hogy
dimenzionális méretek is meghatározásra kerülhessenek, akár 0,01 mm alatti mérési
pontossággal. A hosszmérések alkalmazása során elengedhetetlen a mérőeszközök kalibrálása, vagyis a visszavezetettség igazolása a méter definícióhoz. Kutatási munkámban
összefoglalom, hogy milyen nehézségeket támaszt az ipari CT kalibrálásának a kérdése,
és elemzem a CT-vel történő hosszmérések folyamatát.
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EXAMINING THE MEASUREMENT
UNCERTAINTY OF SURFACE ROUGHNESS
PARAMETERS
FARKAS Gabriella
ÓE BGK AGI Gyártástechnológiai Intézeti Tanszék
farkas.gabriella@bgk.uni-obuda.hu
There are several measurement methods to microgeometric examination of the surfaces
machined by different cutting processes. At ÓE BGK Institute of Materials and Manufacturing Sciences, Department of Manufacturing Technology has a traditional contact
(stylus) instrument with related software which is widely used in the industrial practice.
All measurements - such as the surface roughness - are characterized by uncertainties
which are essential for accurate measurement of the result since the surface quality is
characterized by the obtained roughness measurements. The measurement and the
characterization of surface roughness and the method of determining measurement
uncertainty are standardized. This article describes the determination and analysis of
measurement uncertainty for 2D roughness parameters (vertical parameters, horizontal
parameters) on surfaces prepared with different cutting methods.

Felületi érdesség paraméterek
mérési bizonytalanságának vizsgálata
A különböző forgácsolási eljárással megmunkált felületek mikrogeometriai vizsgálatát
több mérési módszerrel lehet megvalósítani. Az ÓE BGK Anyag- és Gyártástudományi Intézet Gyártástechnológiai Intézeti Tanszéken több évtizede a hagyományos
metszettapintó eljárás megvalósítására alkalmas érdességvizsgáló berendezés és hozzá
tartozó szoftver áll rendelkezése, amelyet az ipari gyakorlat is elterjedten alkalmaz.
Minden mérést, így a felületi érdességmérés folyamatát is bizonytalanságok jellemzik,
amelyek vizsgálata elengedhetetlen a mérési eredmény pontos megadásához, hiszen a
kapott érdességi mérőszámok által jellemezzük a felületi minőséget. A felületi érdesség
mérése és jellemzése, valamint a mérési bizonytalanság meghatározásának módszertana
szabványosított. A cikkben bemutatásra kerül a mérési bizonytalanság meghatározása
és vizsgálata 2D-s érdességi paraméterek esetében (magasságirányú jellemzők, profil
irányú jellemzők) különböző forgácsolási eljárással előállított felületeken.
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Characterisation of the large
strain viscoelastic properties of polymers
Balint FAZEKAS*, Tibor GODA
Department of Machine and Product Design, Budapest University of Technology and
Economics, H-1111, Budapest, Muegyetem rkp. 3.
balintfazekas9@gmail.com
The most widely used approach to model the large strain elastic and the time-dependent
response of the polymers in a finite element simulation is the use of the hyper-viscoelastic material model, which contains a hyperelastic and a viscoelastic part. In order to
determine the parameters of the model, we introduced a simple numerical algorithm.
The numerical solution for the finite-strain viscoelastic model implemented in the commercial finite element software Abaqus was obtained through the numerical integration
of the constitutive equation. This technique ensures a general strategy to fit the material parameters directly and accurately to the measurements. In our investigation, the
developed numerical algorithm was tested for polypropylene material in case of stress
relaxation.

Reliability of critical infrastructure elements
Lucia FIGULI
Department of Technical Sciences and informatics, Faculty of Security Engineering, University of Žilina, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovakia
The present paper is focused the reliability of critical infrastructure elements. Possible threats on the critical infrastructure elements are described. Next the extreme load
which the critical elements have to resist are defined. Paper gives an overview on the
problems and shows on the gaps in the current standards and their approach.
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Research on the influence of cutting-tool diameter
on the hole-quality in carbon fibre-reinforced polymers
Norbert GEIER, Norbert IBRIKSZ
Budapest University of Technology and Economics, Department of Manufacturing Science
and Engineering
geier@manuf.bme.hu
Nowadays, in the high-tech industries, the use of carbon fibre-reinforced plastics (CFRP)
is increasing due to its good specific mechanical properties. Hence using of CFRP sheets
as a structural material, machining of them is necessary and essential in order to reach
any required geometry. Unlike metals, CFRPs have isotropic and inhomogeneous structure; their machinability properties are therefore dependent on the cutting-directions.
The main aim of this research is to find relation between the cutting tool diameter and
the quality of the machined hole-geometry in CFRP. The milling experiments were designed using the full factorial design of experiments method. The experiments were conducted on a Kondia B640 machining centre, equipped with a vacuum cleaner to clear off
the abrasive carbon chips from the cutting area. The machined surface was scanned via
digital microscope; the collected data were evaluated by analysis of variance (ANOVA)
and digital image processing (DIP) techniques. The influence of tool-diameter and feed
rate were examined and discussed in order to optimise the hole-machining process in
CFRP.

Szerszám átmérő hatása bővített furatok minőségparamétereire szénszállal erősített polimer kompozitban
A szénszállal erősített polimer kompozitok (CFRP) tömegre fajlagosított mechanikai
jellemzői miatt egyre szélesebb körben alkalmazzák a korszerű gyártóiparban. A leggyakrabban lemezek formájában felhasznált CFRP leggyakoribb forgácsolással előállított alaksajátossága a furat. A kutatásunk fő célja volt, hogy előfúrt furat bővítését
végző szármaró szerszámok átmérőinek hatását vizsgáljuk a bővített furatok minőségparamétereire (delamináció, vágatlan szálak, mátrix kihasadás). A furatbővítési kísérleteket három-szintes teljes faktoriális kísérletterv alapján egy Kondia B640 típusú, függőleges főorsójú megmunkáló központon végeztük, a forgácsot -annak abrazív koptató
hatása miatt- egy ipari vákuumporszívóval távolítottuk el a munkatérből. A forgácsolt
felületekről digitális mikroszkóppal felvételek készültek, melyeket digitális képfeldolgozással (DIP) és varianciaanalízissel (ANOVA) vizsgáltunk. A szerszám átmérő és az
előtoló sebesség hatása is szignifikánsnak bizonyult mindhárom vizsgált optimalizációs
paraméterre.
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Machinability analysis of carbon
fibre-reinforced plastics (CFRP) using compression end mill
Norbert GEIER*, Balázs Márk SOMOSKŐI
Budapest University of Technology and Economics, Department of Manufacturing Science
and Engineering
geier@manuf.bme.hu
The widely spread use of polymer composites and their difficult machining behaviour
have directly led to the appearance of tools with special tool-geometry, specialised for
fibre-reinforced plastics. Compression end mill has developed in order to decrease delamination, uncut fibres and surface roughness when milling fibre-reinforced materials.
The main objective of the present study is a machinability analysis of carbon fibre-reinforced plastics (CFRP) using special cutting tools in order to analyse and optimise process parameters. The experiments were designed using the central composite inscribed
(CCI) method and analysed using the response surface methodology (RSM) and analysis of variance (ANOVA) techniques. The independent variables were chosen based on
previous studies: feed rate, depth of cut and tool-geometry (medium and coarse tooth).
Optimisation parameters are cutting force and average surface roughness. As a result of
this research, the effect of tool-geometry and process parameters on the machinability
of CFRP were determined. Based on the RSM analysis, optimal process parameters were
appointed to decrease micro and macro geometrical machined surface errors.

Szénszállal erősített polimer kompozit (CFRP) forgácsolhatósági vizsgálata kompressziós szármarókkal
Az egyre szélesebb körben elterjedő szénszállal erősített polimer kompozitok (CFRP)
és ezen anyagok nehéz forgácsolhatósága speciális élgeometriájú forgácsoló szerszámok
megjelenéséhez vezetett. A kompressziós szármarókat azzal a céllal fejlesztették, hogy
a megmunkálási erőket a munkadarab közepére koncentrálják, ezzel csökkentve a delamináció (rétegszétválás) létrejöttének lehetőségét, a felületi érdességet és a vágatlan
szálak mennyiségét. Kutatásunk fő célja volt CFRP forgácsolhatósági vizsgálata és optimalizálása különböző fogosztású (közepes és durva) kompressziós szármarókkal.
A kísérleteket a central composite inscribed (CCI) kísérlettervezési módszerrel terveztük, míg a mért adatokat (forgácsolási erő, átlagos felületi érdesség) a válasz felület
módszer (RSM) és varianciaanalízis (ANOVA) módszerekkel vizsgáltuk. A marási folyamatparamétereket előző kutatások alapján megválasztottuk és rögzítettük, a fogásszélességet és a fogosztást változtattuk. Az ANOVA kiértékelés során megállapítottuk, hogy
a két vizsgált független változó közül a fogásszélesség hatása nagyobb, míg a fogosztás
hatása kisebb, ám mindkettő szignifikáns. Az eredmények alapján optimális faktorszinteket állapítottunk meg, melyekkel a vizsgált függő változók értékei minimálisak.
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INVESTIGATION OF THE STAINLESS STEEL
CORROSION RESISTANCE CHANGEMENT
HARASZTI Ferenc*, TÓTH László
Óbudai Egyetem
haraszti.ferenc@bgk.uni-obuda.hu
Known that the fusion welding can cause decreasing the corrosion resistance in case
of unstabilized stainless steels heat affected zone. The reason of this problem that the
welding heat can cause chromium-carbide (Cr23C6) precipitation simultaneously with
the reduction of the chromium content in the local grain boundaries. The chromium
content ensures the corrosion resistance level. Also known the relation-ship between
the surface roughness and the corrosion behaviour. We wanted to find a correlation between the corrosion resistance and the surface roughness even that in case of cold rolled
stainless steel and between the heat treated (welding heat effect simulated) stainless steel.

AUSZTENITES ROZSDAMENTES ACÉL
KORRÓZIÓVAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS
VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA
Ismert, hogy az ömlesztő hegesztéssel közölt hő okozhat a stabilizálatlan korrózióálló
acélok esetében a hőhatásövezetben korróziós ellenállás romlást. Ennek a problémának
az az oka, hogy a hegesztési hő hatására krómkarbid (Cr23C6) kiválások jönnek létre
miközben a helyi szemcsehatárokon a krómtartalom lecsökken. A korrózióállósági szintet a krómtartalom biztosítja. Szintén ismert a felületi érdesség és a korrózióállóság
közötti kapcsolat. Összefüggést akartunk találni a korrózióállóság és a felületi érdesség
között hidegen hengerelt és hőkezelt (hegesztési hő hatásának szimulációjával) korrózióálló acélnál.
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Impact of the wind turbine blade’s pitch
angle on the torque
Cs. HETYEI*; F. SZLIVKA
Óbuda University - Doctoral School on Safety and Security Sciences
hetyei.csaba@phd.uni-obuda.hu
Today’s increasing demand for energy is becoming more and more prevalent the renewable energy sources. In this article, we will inspect the HWAT’s (horizontal axis wind
turbine), using a CFD (Computational Fluid Dynamic) software. With this simulation
method, we will examine the torque on the blades with different pitch angles.

Lapátcsavarodás hatása a nyomatékra
A napjainkban jelentkező egyre nagyobb energiaigény miatt, mindinkább előtérbe
kerülnek a megújuló energiaforrások. Cikkünkben a vízszintes tengelyű szélturbinák
lapátozását vizsgáltuk egy numerikus áramlástani szoftverrel. Szimulációink során a
szélkeréken ébredő nyomatékot a lapát csavarodásának (Pitch Control) függvényében
elemeztük.

Engineers in field of nuclear
security licensing process
HÓDOSI Viktória
Hungarian Atomic Energy Authority
viktoria.hodosi@gmail.com
Based on the Government Degree on physical protection requirements for various applications of atomic energy and the corresponding system of licensing, reporting and inspection in Hungary the licensing work belongs to the Hungarian Atomic Energy Authority. The authority has special engineer team for the work in connection with the filed
in licensing the physical protection security part. The engineer team who are working
on the licences are special experienced. One of the keypoints of the improvement of the
authority work is manpower, their experience and education.
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Security – migration
HORVÁTH András
Óbudai Egyetem
horvath.andras@bgk.uni-obuda.hu
European security is affected by the various issues of migration besides the economic
and political problems. Globalization has brought significant changes to societal cultures, mainly due to the large-scale global migration and changes in international economic processes. Our existing ideas on international migration are changing very rapidly along with the increase of the globalization. Today is not fully valid the view according
to which the base of the international migration process is that migrants moving to a
particular direction between states.

Biztonság - migráció
Az európai biztonságot a gazdasági és politikai problémák mellett leginkább a migráció
okozta kérdések foglalkoztatják. A globalizáció jelentős változásokat hozott a társadalmak kultúráiban, amely elsősorban a nagy volumenű világszintű migráción, és a nemzetközi gazdasági folyamatok változásán tapasztalható. A globalizáció egyre dinamikusabb ütemével párhuzamosan a nemzetközi migrációról alkotott eddigi elképzeléseink is
rendkívül gyorsan változnak. Ma már nem teljes mértékben érvényes az a nézet, amely
szerint az államok között egy adott irányba mozgó migránsok jelentik a nemzetközi migrációs folyamat fő alapját.

Phenomenological model for estimating
preheating temperature in case of structural steel
HORVÁTH Richárd, LUKÁCS Judit
Óbuda University
horvath.richard@bgk.uni-obuda.hu
Preheating of steel during welding is aimed to reduce residual stresses in the material
and to decrease the critical cooling rate (between 5-800 °C). This paper represents empirically constructed models in order to estimate preheating temperature. Investigations
were carried out on 1.0036 (S235) structural steel. Four different types of burners were
examined, equations were built for each case as a function of the plate thickness. By help
of the generated models, preheating temperature can be estimate in technological process planning procedure with an adequate precision.
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Use of Q-methodology for
Evaluating Disaster Management Exercise
JACKOVICS Péter
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
peter.jackovics@katved.gov.hu
Q-methodology was developed by British physicist and psychologist William Stephenson in 1935, and the method has been further developed, refined and detailed in many
of his work published in the following decades. The Q methodology is an exact, scientifically well-established philosophical and statistical methodological framework and
approach that can quantitatively capture subjectivity related to psychological situations
in different individual modes through objective scientific tools. The Q-methodology, in
a sense, combines the power of qualitative and quantitative research traditions.
The Q-methodology was used to evaluate the disaster management exercise by examining whether subjective evaluations able to evaluate an exercise, and lessons learned
can be identified from it.

Q-módszertan alkalmazása
katasztrófavédelmi gyakorlatok értékeléséhez
A Q-módszertanalapjait William Stephenson brit fizikus és pszichológus dolgozta ki még
1935-ben, majd az ezt követő évtizedekben publikált számos munkájában a módszert
továbbfejlesztette, finomította és részleteiben is kibontotta. A Q-módszertan olyan egzakt, tudományosan jól megalapozott tudományfilozófiai és statisztikai módszertani
keret és szemléletmód, amelynek segítségével a különböző egyéni módokon megélt
pszichológiai helyzetekhez kapcsolódó szubjektivitás objektív tudományos eszközökkel
mennyiségileg megragadható. A Q-módszertan bizonyos értelemben egyesíti a kvalitatív és a kvantitatív kutatási tradíciók erejét.
A Q-módszertannal a katasztrófavédelmi gyakorlat értékelését végezték el, megvizsgálva azt, hogy a szubjektív értékítéletek mellett, eredményesen alkalmazható-e a
módszer a gyakorlatok értékelésére, levonhatóak-e belőle tanulságok.
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INTERCONNECTIONS BETWEEN
INTERNET OF THINKS
AND MAINTENANCE IN OUR DAYS
JUHÁSZ László, POKORÁDI László*
ÓE MEI
pokoradi.laszlo@bgk.uni-obuda.hu
According to experts’ opinions, a decisive trend for industrial innovation in the near
future is the Fourth Industrial Revolution that is Industry 4.0. The Internet of Thinks
(IoT) is one of the most important segments of Industry 4.0 that means a new era for
the supervision, regulation and management of production equipment and processes.
In this paper, we present the industrial connections of the IoT in the literature, as well
as the modern maintenance methods used in industry today. We are looking for ways
to maintenance processes through the tools of the Internet of industrial things. At the
end of the study, we will define the goals and tasks for our future research tasks on this
subject.

A Dolgok Internete és a karbantartás
közti kapcsolat napjainkban
Szakértők egybehangzó véleménye szerint a közeljövő ipari innovációjának meghatározó
trendje a negyedik ipari forradalom, vagyis az Ipar 4.0 lesz. Az Ipar 4.0 egyik legfontosabb szegmense az ipari dolgok internete, ami a termelő berendezések és folyamatok
felügyeletének, szabályozásának valamint menedzsmentjének új korszakát jelenti.
A technológiától a szakértők a gyártási termelékenység és a működési hatékonyság
jelentős emelkedését várják. Jelen tanulmányban bemutatjuk, hogy a szakirodalomban a
dolgok internetének milyen ipari kapcsolódásai vannak, valamint kitérünk a manapság
az iparban alkalmazott korszerű üzemeltetési módszerekre. Ezt követően arra keresünk
választ, hogy az ipari dolgok internetének eszközeivel hogyan lehet a karbantartási folyamatokat támogatni. A tanulmány végén pedig meghatározzuk a témában a jövőbeli saját
kutatási feladatainkhoz tartozó célokat és feladatokat.
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SECURITY IN HOME AUTOMATION
KADËNA Esmeralda
Obuda University, Donát Bánki Faculty of Mechanical and Safety Engineering
kadenaesmeralda@gmail.com
Nowadays we live in the era where technology is smarter than ever. The newest devices
and applications simplify tasks, make better use of resources and transform the way we
live. As a consequence the world around us is rapidly changing. Smart home is a reality
due to innovation in wireless connectivity and the protocols that allow devices to talk to
each other. But with “The peace of mind” comes a critical point which is about security.
Z-Wave protocol is the most widely used and the main reason is because of it’s security
level. But is really this protocol secure enough? In this work are demonstrated the main
security risks for a Home Automation system and how secure are the consumers while
using these smart technologies.

Information security assessment of biometric systems
Sándor KAPITÁNY
OE BGK
kapitany.sandor@gmail.com
First of all, it is useful to clarify what information security is and how we can (if at all)
understand in biometric. Generally confidentiality, integrity, availability determines the
evaluation of systems and information security risks.
In order to begin evaluating the security of any system (in this case, information
security), the first and most important step is to assess the system itself. That is to say, we
need to create a picture of “what surrounds” the information.
It is necessary to define the right model, about the relevant elements of our system
and the external environment also.
The general biometric system we must examine should technology and device independent. Because it should be modelling a generalization of the potential vulnerabilities
Thus, in the model we should assess vulnerabilities and possible threats of both devices, network elements, software environment, physical implementation, etc.
For biometric systems, the traditional risk factors are further expanded by the fact
that these systems contain special hardware elements, and are often not thoughtfully
considered for information security. And should not be forget the specialty of the information being handled.
Based on the general biometric system model, it is possible to determine what can be
the primary purpose of the attack in each element, what consequences an attack might
have, how well preparedness is required for a successful attack, etc. Knowing these, we
can already make plans to reduce the risks.
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How to reduce the IT security risk
of biometric devices with organizational controls
Sándor KAPITÁNY
OE BGK
kapitany.sandor@gmail.com
All devices which have IT components but not designed as an IT system often contain significantly more volumes of vulnerabilities. Usually these vulnerabilities have been eliminated
in IT devices but not in special devices. Often there is no need for significant technical interventions to reduce the risk. Only need a well deliberate system of organizational controls.
The development of appropriate measures is depending on devices and areas of use of course,
but for biometric devices can be define some general ideas that help to build good practice
for users.
It is often enough to think about the simplest solutions, such as proper password policies,
regular and competent maintenance, setup security level for device, correct environmental
factors, authorization levels, database maintenance, etc. All of these are measures we consider to be natural in an IT environment, but we can easily forget about during the implementation and operation of a biometric system.
To define the security measures correctly, it is first and foremost to know the structure of
the system and its (already) known vulnerabilities just as IT components as special hardware
or some of its features.

Hogyan csökkenthető a biometrikus eszközök
IT biztonsági kockázata szervezési intézkedésekkel
Az informatikai komponensekkel ellátott, de nem kifejezetten számítástechnikai eszközök
gyakran jóval nagyobb mennyiségben tartalmaznak olyan sérülékenységeket, melyeket
közvetlen IT felhasználású eszközöknél mér kiküszöböltek. Sokszor az ezekhez kapcsolt
kockázatot csökkentésére nincs szükség jelentős technikai beavatkozásokra, csak jól megtervezett szervezési intézkedésekre. A megfelelő intézkedések kialakítása természetesen a eszközönként és felhasználási területenként jelentősen eltérhet, de az általunk vizsgált biometrikus azonosítók kapcsán néhány általános gondolat rögzíthető, amely segíti a felhasználók jó
gyakorlatának kialakítását.
Sokszor elég a legegyszerűbb megoldásokban gondolkozni, tehát például megfelelő
jelszó házirend, rendszeres – és kompetens – karbantartás, megfelelő biztonsági szint az
eszközök beállításánál, környezeti tényezők helyes kialakítása, jogosultságirendszer, adatbázisok karbantartása stb. Ezek mindegyike olyan intézkedés, melyeket egy IT környezetben
természetesnek tekintünk, de egy biometrikus azonosító rendszer kiépítése és üzemeltetése
során már könnyen elfeledünk.
Ahhoz, hogy a biztonsági intézkedéseket helyesen tudjuk meghatározni, az első és legfontosabb, hogy kellőképpen ismerjük a rendszer felépítését, és a benne található eszközök
(már ismert) sérülékenységeit. Ez éppúgy jelenti a az IT komponenseket, mint a speciális
célhardvereket, vagy azok egyes funkcióit.
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RISK ANALYSIS ABOUT
LIGHTNING PROTECTION FOR BUILDINGS
Zoltan KASZA
ZF Hungaria Kft
kaszazoltan81@gmail.com
Humanity has been in constant struggle with natural forces since ancient times. In this
struggle, the protection of artificially created objects has played a prominent role and
nowadays, one of its main areas is the lightning protection of structures. Today, it is
based on a state-of-the-art risk analysis method based on exact mathematical methods,
based on which general guidelines, rules and regulations can be formulated. These common collecting documents are called standards. Lightning protection risk analysis calculates and contains the specific lightning protection adequacy of the concrete structure,
taking into account the parameters of buildings and their installations (e.g. lightning
protection installations, cables, flooring etc.). The scope of my research is to identify the
relationships between output parameters determined by the input parameters based on
the current standards and the identification of the risks by their analysis in the different
types of buildings. Other scope is to identify effect of variable input parameters to output
parameters of observed basic constructions.

Építmények villámvédelmi kockázatelemzése
Az emberiség fejlődése során ősidők óta folyamatos küzdelemben áll a természeti erőkkel.
Ebben a küzdelemben kiemelt szerepet játszott és napjainkban is játszik a mesterségesen
létrehozott objektumok védelme, amelynek egyik fő területe az építmények villámvédelme. Ez napjainkban már egzakt matematikai módszerekkel alátámasztott, korszerű
kockázatelemzési metóduson nyugszik, amelynek alapján általános iránymutatások, szabályok és előírások fogalmazhatóak meg. Ezek közös gyűjtő dokumentumait szabványoknak nevezzük. A villámvédelmi kockázatelemzés épületek, illetve azok installációi
(pl.: villámvédelmi berendezések, kábelek, padló stb.) paramétereit figyelembe véve
kiszámolja és tartalmazza a konkrét építmény egyedileg sajátos villámvédelmi megfelelőségét. Kutatási területem a jelenleg érvényben lévő szabványok feldolgozása alapján
a bemenő paraméterek által determinált kimeneti eredmények összefüggéseinek feltárása különböző típusépületek esetén, azok analízise által megállapított kockázatok beazonosítása, továbbá az építmények, vizsgált objektumok konkrét bemeneti paraméterei
elemi változásaiból (Δx) adódó kvantitatív kimeneti paraméterek kockázatokat befolyásoló kvalitatív hatásainak meghatározása.
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SIMULATION OF FUZZY
RULE-BASED CONTROL OF AIR CONDITIONER
Sinan KOCAK
Doctoral School on Safety and Security Sciences
sinan.kocak@bgk.uni-obuda.hu
Every modern scientific research area the fuzzy logic have great progress. It found many
application areas in both practical and theoretical studies from engineering area to
health sciences, from computer science to arts and humanities, and from life sciences to
physical sciences. Recently, fuzzy sets extensions have been used in many areas such as
energy, material, economics and medicine.
Fuzzy Logic is a control logic used in matters related to systems which are difficult to
control with classical methods. This logic creates a control mechanism that minimizes
the error with the help of only linguistic variables without using the mathematical model
of in any system.
In this study, Fuzzy Logic examined the control of the air conditioning system, which
was difficult and complicated to construct the mathematical model. The fuzzy Logic
Toolbox simulation package program was used to examine the results of the control.
The literature review shows the idea that Fuzzy Logic is an important method in
many of the applications used. Moreover, the method control systems have been proven
by simplifying the complex conventional logic.
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LABOR MARKET EFFECTS OF ROBOTIZATION
ISTVAN KOCSIS-ZOLTAN RAJNAI
Obuda University
rajnai.zoltan@bgk.uni-obuda.hu
Industry 4.0 is considered as the digital transformation of manufacturing. Changes due
to digitalization are running at a continuously accelerating speed, developments change
our whole world, including production and labor market completely. An overview of labor market effect of overall digitalization is provided. Predictions, and forecasts for labor
market phenomena due to robotization is given in terms of overall changes of employment. Changes in employment structure are influenced by several factors of computeri zability of the individual work activities of various jobs. Robotization is a key factor, and
an enabling industry for future manufacturing processes. It is about its take-off point,
bringing a leap forward for early adopting economies, and widening gaps in the global
economic polarization. The low-wage competitiveness model of most CEE countries,
including Hungary, could be dissolved in the forthcoming robotization process.

A robotizáció munkaerőpiaci hatásai
Az Ipar 4.0 a gyártás digitális átalakításáa irányába hat. A digitalizálás következtében bekövetkező változások folyamatosan gyorsuló sebességgel futnak, a fejlemények
megváltoztatják az egész világot, beleértve a termelést és a munkaerőpiacot is. Az átfogó digitalizáció munkaerőpiaci hatásáról adunk áttekintést cikkünkben. A robotizációnak köszönhetően a munkaerőpiaci jelenségek előrejelzései a foglalkoztatás átfogó
változásaiban szerepelnek. A foglalkoztatási struktúrában bekövetkezett változásokat a
különböző munkahelyek egyéni munkatevékenységének számítástechnikai tényezői befolyásolják. A robotizáció kulcsfontosságú tényező, és lehetővé teszi az ipar számára a
jövőbeni gyártási folyamatokat. Ez a kiindulási pont előrelépést jelent a korai gazdaságok
elfogadásához és a globális gazdasági polarizáció terén tapasztalható hiányosságok
kiszélesítéséhez. A legtöbb Közép-kelet európai ország, köztük Magyarország alacsony
bérjellegű versenyképességi modellje megosztható a robotizáció elkövetkezendő folyamatban.
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Utilization of Failure Mode and Effect Analysis
in nowaday’s automotive industry
Annamária KONCZ*, László POKORÁDI
Óbudai University, Doctoral School on Safety and Security Sciences
konczannamaria@gmail.com
Failure Mode and Effect Analyis (FMEA) is a widely known quality management method
in automotive industry (and industry as well). Its utilization is a requirement according
to ISO/TS 16949 standard (surplus requirement of ISO 9001 standard) for automotive
manufacturer companies. The requirement is binding for automotive companies and
their suppliers.
AIAG (Automotive Industy Action Group) and VDA (Verband der Automobobilindustrie-Association for Automotive Industry) has their own specification of FMEA. In
addition automotive companies (Ford, GM, PSA) have descriptions of the method as
well. Besides every supplier can create its own regulation for the usage of the tool.
There are three different types of FMEA: System FMEA, Product FMEA and Process
FMEA.The three analysises has different focuses,cover the whole product, the system,
the product, and its production process. If all three analysises are systematically made
the whole product is covered.
During FMEA analysis we investigate the potential failures, with placing them into
a failure net. This way the failure gets in connection with the failure effects and failure
causes. FMEA is a very important element of quality management, because it can unfold
the non-conformities in early construction phase. The analysis identifies the occurance
of failure causes, and their detection possibilities.
In our work we introduce the rules of FMEA, its creation process and process steps.
We show the methodology’s correspondence with the quality system (Control Plan,
FMEA). We analyse the advantages of the tool for suppliers and automotive companies.

A Hibamód- és Hatáselemzés alkalmazása
napjaink autóiparában
A Hibamód- és Hatáselemzés (FMEA – Failure Mode and Effect Analysis) az autóipar
(és az ipar) ismert minőségbiztosítási technikája. Használata az ISO/TS 16949 autóipari
szabványa (az ISO 9001 szabvány kiegészítő többletkövetelménye) alapján kötelező az
autóiparban tevénykedő gyártó vállalatok számára. Mindez érvényes az autógyártókra,
illetve az egyes részegységeket előállító beszállítók számára is.
Az FMEA metódusra az AIAG (Automotive Industry Action Group – Gépjárműgyártók Akciócsoportja), és a VDA (Verband der Automobilindustrie – Német
Autógyártó Szövetség) is adott ki leírásokat. Ezenkívül az egyes autógyártók (Ford, GM,
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PSA) is kiadták a maguk előírását a tárgykörben. Ugyanakkor az FMEA módszertanra
minden beszállító saját szabályozást alakíthat ki.
Három különböző típusú FMEA-ról beszélhetünk: Rendszer FMEA-ról (System
FMEA), Termék FMEA-ról (Design FMEA), és Folyamat FMEA-ról (Process FMEA).
A három különböző fókuszú elemzés a teljes terméket lefedi, a rendszert,a terméket, és
annak előállítási folyamatát. Abban az esetben, ha mindhárom elemzés szisztematikusan
elkészül, feltérképezi a teljes készterméket.
Az FMEA elemzés elkészítése során a potenciális hibákat vizsgáljuk, úgy, hogy hibahálóba helyezzük őket. Így a hiba összeköttetésbe kerül annak következményével, illetve okozójával is. Az FMEA rendkívül fontos eleme a minőségbiztosításnak, hiszen
már konstrukciós szinten felfedheti az egyes nem –megfelelősségeket. Az elemzés felfedi
a hibaokok gyakoriságát, illetve detektálásuknak lehetőségeit is.
Munkánkban az FMEA-ra vonatkozó szabályokat, és az FMEA elkészítésének
folyamatát, lépéseit mutatjuk be. Megmutatjuk a módszertan összefüggését a vállalatok minőségbiztosítási rendszerével (Control Plan, FMEA), elemezzük a módszer
használatának előnyeit a beszállítókra, illetve az autógyártókra nézve.
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Virtual design and 3D printing in dentistry
János KÓNYA, Klaudia KULCSÁR
Dent-art Technik Kft.
labor@dentarttechnik.hu
The study’s subject is complex manufacturing process creating fit accuracy of fixed
bridge prostheses. The materials and technologies used in our field is the sum of the
most modern processing methods in the trade. The possibility of complex usage of additive and subtractive processes, the first idea became possible at the university in Győr.
Six years later the then thought is made real as an optimized process in our laboratory.
The role of virtual planning applied in dentistry increased; along with the conquest of
implant prosthetics grew the qualitative requirements. The complex precision manufacturing process makes the required surface fit possible for two-phase implants.
Methods used in the process
Optical scanning, surface digitalization
The special coordinates of the model’s surface points are implemented with a non-contact projected line 3D scanner. From the processed information the spatial locations of
the to be digitalized surface’s individual points.
Computer modeling and production planning
The product design is made in virtual space, using softwares developed for this express
purpose. The manufacturing includes applied IT methods, procedures and services related to the operative phase of production execution.
Additive manufacturing with laser metal fusion (LMF) printer
The LMF technology is the melting of the automatically layered metallic powder with
the energy of a sweeping laser beam. Inside the layers the melting occurs only in places
where needed according to the area of the model‘s slice at the given height.
Subtractive technology
At the 5-axis machining centers using the special positioning clamping-desk and automatic tool magazine is expected. The most important part of the follow-up work is
laying down the printed pre-product and locating the exact “0” point.

Virtuális tervezés és 3D-s gyártás a fogászati szakterületen
A tanulmány tárgya a rögzített hídpótlások illeszkedési pontosságát létrehozó komplex
gyártási folyamat. A szakterületünkön alkalmazott gyártási folyamatban használt anyagok és technológiák az iparból származó legmodernebb megmunkálási eljárások összegzése.
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Az additív és szubsztraktív folyamatok komplex felhasználásának lehetősége, az első ötlet 2011-ben a győri egyetemen vált lehetővé. Hat évvel később az akkori gondolat ma
egy optimalizált folyamatban valósul meg a saját laborunkban. Jelnetősé vált a virtuális
tervezés fogászati alkalmazásának szerpe és az implantációs protetika térhódításával
megnőttek az elvárt és szükséges minőségi követelmények. Az általunk alkalmazott
komplex, precíziós gyártás technológia lehetővé teszi a kétfázisú implantátumoknál
szükséges felületi illeszkedést.
A folyamatban használt eljárások
Optikai scannelés, felületdigitalizálás
A modell felületi pontjainak térbeli koordinátáit érintés nélküli, projektált vonalas 3D
szkennerrel valósítjuk meg. A feldolgozott információkból, számoljuk ki a digitalizálható felület egyes pontjainak térbeli helyzetét.
Számítógépes modellezés és gyártástervezés
A terméktervezés virtuális térben történik, speciálisan erre a célra kifejlesztett
számítógépes programok segítségével. A gyártáshoz tartoznak azok az alkalmazott informatikai módszerek, eljárások, rendszerek és szolgáltatások, amelyek a termelés végrehajtás operatív szakaszához kapcsolódnak.
Additív gyártás, lézer metal fuison technológiájú (LMF) nyomtatóval
Az LMF technológia automatikusan, rétegről-rétegre terített fémporszemcséket a
pásztázó lézersugár energiája olvasztja össze. A rétegeken belül csak ott történik a
porszemcsék összeolvasztása, ahol az adott modell adott magasságában lévő szelet
területe megkívánja.
Szubsztraktív technológia
A szakterületünkön használt öttengelyes megmunkáló központoknál a speciális pozicionáló befogó-asztal valamint automata szerszámtár alkalmazása elvárt. Az utómunkálatokhoz a legfontosabb a nyomtatott előgyártmány elhelyezése és pontos „0”
pont felvétele.

53

IX. International Engineering Symposium at Banki, Budapest, 27 Nov, 2017

Flexible Manufacturing System
for Drawingless Manufacturing
Peter KOSTAL*, David MICHAL, Andrea MUDRIKOVA
STU MTF
peter.kostal@stuba.sk
At present, in Slovakia the industrial production structure and management suitable for
large batch production of a narrow product spectrum is predominating. However, such
a production structure and management is not satisfactory anymore as the tendency of
user individualization manifests more and more also among customers of Slovak industrial companies. In consequence of small flexibility in responding to market demands
(customers), the competitiveness of manufacturers is going down and they are outrun
by competitors with no or small tradition in machine industry but with an ability to
respond to requirements of customers much more flexibly.
Flexible Manufacturing Systems provide a fast reaction possibility to the changes
in production conditions. As production conditions change, other changes in the final
product like changes of the product variants, or other unpredictable events may be also
expected. For achieving a quick responsibility of production, it is necessary to leave the
traditional form of production process planning. Nowadays most of the products are
designed by using the CAx software. The product design 3D model contains not only
the geometrical data of product, but may contain a part of the process plan and technological data as well.
Flexible manufacturing system is a system that is able to respond to changed conditions. In general, this flexibility is divided into two key categories and several subcategories. The first category is the so called machine flexibility which enables to make various
products by the given machinery. The second category is routing flexibility enabling to
execute the same operation by various machines. Flexible manufacturing systems usually consist of three main parts: CNC machine tools, transport system and control system.
A higher level of flexible manufacturing systems is represented by the so called intelligent manufacturing systems.
At our institute we build a laboratory of flexible production systems for the drawingless environment. The main target of the project is to build up a laboratory with a flexible
manufacturing system consisting of two NC controlled machines (milling machine and
lathe). These machines will be interconnected by a transport system and operated by
industrial robots. This flexible manufacturing system will also include a quality control
station including a camera system and shelf storage.
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Effects of Welding Current on Failure Modes and Mechanical Performance of Dual Phase (DP600)/ Low Carbon Steel
(S235JR) Sheets S
Tünde KOVÁCS AND HASSANEN JABER*
Óbuda University, Bánki Faculty of Mechanical and Safety Engineering, Népszínház u. 8,
1081 Budapest, Hungary.
hassen.jaber@bgk.uni-obuda.hu
This study examines the effects of welding current on failure modes, quasi tensile-shear
test and energy absorption of dissimilar resistance spot welding of dual phase (DP600)
steel and low carbon steel (S235JR). The metallurgical characterization and mechanical
properties of spot welds were evaluated using metallographic technique, microhardness
and tensile shear tests. Optical microscopy and scanning electron microscopy were used
for metallurgical investigation. The findings exhibited that the welding current has profound effect on the load–displacement characteristics. In the low welding current, welds
failed in interfacial failure mode. Increasing welding current resulted in sufficient weld
nugget growth to promote pullout failure mode with improved mechanical properties.
The conventional weld size guidance of 4t0.5 and 5t0.5 is not sufficient to produce nugget pullout failure mode for DP600 / S235JR resistance spot welds. It was found that the
fusion zone microstructure exhibits a complex microstructure of bainite, martensite,
and ferrite.
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Specific geometric analysis
of titanium alloy manufacturing
Klaudia KULCSÁR*, János KÓNYA
Dent-Art Technik Kft.
kulcsar.klaudia@dentarttechnik.hu
This study introduces the specific geometric analysis of the production of titan alloys
by casting and laser metal fusion (metal 3D printing). The study discusses problems
that occur during casting and 3D printing, furthermore it reveals the causes influencing
geometry.
The casting process is based on the lost-wax precision casting, where the model is
made from wax that can be burned out without the formation of ash, and is in silica /
embedded/. The model can be designed and produced manually or virtually. The study
covers to virtually planned computer models, because these can be examined exactly.
Therefore the designed model can be compared to the produced model.
The complexity of the precision casting process can lead to cumulated errors. A significant problem is caused by thermal deformation, which originates from the silica
based ceramic material. Subsequently the material will not deform linearly and keeping
its shape. The other main cause is the metal’s solidification shrinkage during the casting
process, which can be examined after heat treating. During the 3D printing (Laser Metal
Fusion) of the metals, i.e. during additive manufacture technology flaws can arise because of incorrect heat treating following the production, caused by the leftover internal
tension in the material.
In the course of printing the melting of layers can lead to shape flaws like surface
grain and rounded corners. Additionally the structural distinctiveness of the two manufacturing technologies will be specified and compared. The study also emphasizes the
financial analysis of the over described two processes.

Titán ötvözet gyártás specifikus geometriai analízise
Ez a tanulmány a titánötvözetek gyártásának specifikus geometriai analízisét mutatja be,
öntészeti és lézerszinterezési megmunkálások mellett. Kiterjed az öntészeti és 3D nyomatási eljárások során kialakuló anyagszerkezeti problémákra, valamint rávilágít azokra
az okokra, amelyek a geometriát befolyásolják.
Az öntészeti eljárás a viaszveszejtéses precíziós öntés elvén működik, amelyben a
modell salakmentesen kiégethető viaszból készül és szilikát kerámiába ágyazzák be. A modell lehet manuálisan vagy virtuálisan tervezett és kivitelezett. A tanulmány a virtuálisan
tervezett, számítógépes modellekre terjed ki, mivel ezek vonhatók egzakt vizsgálat alá.
Ezáltal a tervezett modell összehasonlítható a gyártott modellel.
A precíziós öntészeti folyamatnak az összetettsége összegzett hibát eredményezhet.
Jelentős problémát okoz a termikus alakváltozás, amelynek egyik oka a szilikát bázisú
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kerámia anyag. Ennek következtében nem alakhelyesen és nem lineárisan deformálódik
az anyag. A másik fő ok az öntéskor a fém dermedési deformációja, amely a hőkezelést
követően vizsgálható. A fémek 3D nyomtatásakor (Laser Metal Fusion), azaz az additív
gyártásatechnológia közben hiba alakulhat ki a gyártást követő helytelen hőkezelésből
adódóan, amely az anyagban maradt belső feszültségeknek köszönhető.
A nyomtatás során a rétegek összeolvasztása alakhibát eredményez, mint például a
felületi érdesség és a lekerekedő sarokok. Ezek mellett a két gyártástechnológia anyagszerkezeti sajátossága és összehasonlítása is bemutatásra kerül. A tanulmány a fent említett két megmunkálási folyamat gazdasági elemzésére is hangsúlyt fordít. Figyelembe
véve a költségeket az alapanyagra, a gyártásra és az utómunkálatokra vonatkozóan.

Job suitability with color vision deficiency
LANGER Ingrid
Óbuda University
langer.ingrid@bgk.uni-obuda.hu
Color vision deficiency affects 8% of the male population, which means 400 000 persons
in Hungary. Assessing the job suitability of a color deficient person, as a result of the lack
of analytical methods and the unreasonableness and stiffness of the regulations often
make unjustifiable restriction to acquire a profession.. The color vision of color defects
can be improved with special glasses, but there is no uniform practice among doctors
to accept this. A change of view would be needed, which would impose restrictions in
justified cases, but not exclude those color-blind people whose color vision - even with
color-correcting glasses - is suitable for practicing that profession. To do this, appropriate professional-specific color vision testing methods would be needed instead of the
one that is currently used almost exclusively.

Színtévesztők munkaköri alkalmassága
A színtévesztés a férfi lakosság 8%-át érinti, ami csak Magyarországon 400 000 embert
jelent. A színtévesztők szakmai, munkaköri alkalmasságának megítélése a vizsgálati módszerek hiányossága továbbá a rendeletek átgondolatlansága és merevsége miatt sokszor indokolatlanul zárja el az utat egy szakma elsajátítása vagy egy munkakör
betöltése elől. A színtévesztők színlátása speciális szemüveg segítségével javítható, azonban ennek elfogadására az orvosok körében nincs egységes gyakorlat. Szemléletváltásra lenne szükség, ami a korlátozásokat indokolt esetben érvényesíti, de nem zárja ki
azokat a színtévesztőket, akik színlátása -akár színlátás javító szemüveggel-, alkalmas
az adott szakma gyakorlásához. Ehhez megfelelő, szakma-specifikus színlátás vizsgálati
módszerekre lenne szükség a jelenleg szinte kizárólag használt egyféle módszer helyett.
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Blockchain technology
in service of logistics
Márton LÁNYI
Doctoral School of Safety and Security Sciences, Óbuda University, Budapest, Hungary
mlanyi@freemail.hu
Blockchain technology is one of the most exciting development of this decade. It’s advantages and possible adaptation to different business requirements are the focus of
many scientific researches of the last two years. Similarly, logistics and supply chain
professionals are looking for blockchain centric solutions covering potential info-communication using distributed ledger in their business field. This article describes the
basics of blockchain and provides a review on current logistics related researches. Future
development areas will also be assumed in this paper.

Blockchain technológia a logisztika szolgálatában
A blokklánc technológia az évtized egyik legizgalmasabb fejlesztése. Előnyei és lehetséges üzleti felhasználása az elmúlt két évben számos tudományos kutatás fókuszába került.
Hasonlóan, logisztikai és ellátási lánc szakértők is blokklánc központú megoldásokat
keresnek, hogy elosztott adatbázissal végezzenek infokommunikációs tevékenységet a
saját szakterületükön. Ez a cikk bemutatja a blokklánc technológiát és összesítí a logisztikai célú kutatásokat a témában, valamint jövőbeli kutatási területeket valószínűsít.
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Identification of assets
in the process of privacy protection
Tomáš LOVEČEK, Matúš IVANČO
Faculty of Security Engineering, University of Zilina
matus.ivanco@fbi.uniza.sk
At present, the issue of personal data protection is a topical issue, because of the expected approval of the Personal Protection Act in the Slovak Republic, which will be
the transposition of GDPR. The paper provides a guidance on identifying of assets and
interrelated or interacting activities in connected with the process of identifying, analysing, evaluating, consulting, communicating and planning the treatment of potential
privacy impacts with regard to the processing of personally identifiable information,
framed within an organization’s broader risk management framework. In the context of
a privacy risk management process, a personally identifiable information will be considered as an asset. For the purposes of this article, the terms and definitions given in ISO
/ IEC 29100, ISO / IEC 29134, ISO / IEC 27000, ISO / IEC 27005, ISO Guide 73 will be
used.

Acoustic insulation of passenger cars
Judit LUKÁCS*, Gábor MELEGH
Óbuda University
lukacs.judit@bgk.uni-obuda.hu
Sound insulation is a key question when examining the appreciability of low speed vehicle collisions. Acoustic perception is a human ability however, is highly influenced by several factor: the
noises of the operation of the car (internal combustion engine, comfort electronic systems, etc.)
and the isolating effect of the cabin as well. This paper represents a model for the acoustic insulating ability of passenger cars. Airborne sound measurements were carried out with pink noise. The
external excitation was set in three levels (70-80-95 dB), the sound pressure level was measured
in the car interior. The difference was used to characterise the acoustic insulation of the vehicles.
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Research of Extreme Weather Impact
on Critical Infrastructure
Maria LUSKOVA*, Bohus LEITNER, Eva SVENTEKOVA
Faculty of Security Engineering, University of Zilina
maria.luskova@fbi.uniza.sk
In recent decades the frequency of different extreme weather events, including heavy
rainfall and flash floods, river floods, landslides, windstorms, freezing rain, wildfire
and hurricanes, has increased and these have damaged many regions across Europe and
worldwide. A lot of centuries old buildings have suddenly been demolished, power delivery has failed and transport has been disrupted. These events have great devastating
impacts on critical infrastructure systems.
Extreme weather events and their impact on critical infrastructure was a topic of the
project RAIN - Risk Analysis of Infrastructure Networks in response to extreme weather
solved from May 2014 to April 2017 within the FP7 Framework Programme, Call Fp7SEC-2013-1.
The aim of this paper is to present the scientific results of the RAIN project achieved
by the project consortium, characterized by multidisciplinary partners, and led by coordinator from the Trinity College Dublin. The project had a core focus on Critical Land
Transport infrastructure and Energy & Telecommunications infrastructures. The Faculty of Security Engineering, University of Zilina participated as leader of work package 3
Land Transport Vulnerability.
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Academic Ranking of World Universities 2017
MESTER Gyula
Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori Iskola
drmestergyula@gmail.com
The interest in the ranking of the Higher Education institutes is growing from year to
year. The institutes are keen to get better ranking and they are doing their best to get
better position. The main strategy of the universities is to be internationally acknowledged and competitive in education, innovation and research. This paper proposes an
analysis of the Academic Ranking of World Universities 2017 published every year. The
publication of the „Institute of Higher Education Shanghai Jiao Tong University from
China „Academic Ranking of World Universities 2017”, ARWU 2017, the Web Ranking
of World Universities „Webometrics 2017” from Spanish National Research Council’s
Cybermetrics Lab. We devote special attention to the analysís of indicators and ranking
of Óbuda University.

Egyetemi világranglisták 2017
A felsőoktatási világranglistán a jobb pozíció megszerzése szempontjából évről-évre
kiélezettebb verseny folyik az egyetemek között. Az egyetem legfőbb stratégiája mindig is
az, hogy oktatásban, kutatásban és innovációban nemzetközileg elismert és versenyképes
intézmény legyen. A cikk bemutatja a 2017-es felsőoktatási világranglistákat. A következő intézmények világranglistáit vizsgáljuk: - Institute of Higher Education, Jiao Tong
University, Shanghai, Kína, „Academic Ranking of World Universities 2017”, ARWU
2017, „Web Ranking of World Universities”, - Webometrics 2017 a Spanyol National
Research Council’s Cybermetrics Lab-ból. Külön figyelmet fordítunk az indikátorok
elemzésére és az Óbudai Egyetem rangsorolására.
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The effect of the cutting parameters
to the surface roughness in case of ball-end milling
MIKÓ Balázs; VARGA Bálint
Óbuda University
miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu
In case of mould and die design and manufacturing the machining of free form surface
is a frequent problem. Following the surface and generating an NC program are solved
by CAM systems based on CAD models, but the problem is to find cutting parameters
which ensure the required surface quality.
Based on previous researches found, that the worst surface quality there is on the
horizontal plane surface in case of ball-end milling, cause the poor cutting conditions,
so that case was investigated.
Different parameters were varied with same cutting tool, like feed per tooth, depth
of cut, width of cut, cutting direction (upcut downcut, zig-zag) and the surface roughness was measured. The measured surface roughness values were compared with the
geometric model based cusp height. Based on the differences a correction factor was
introduced.

Forgácsolási paraméterek hatása
gömbvégű maróval mart sík felület érdességére
Szerszámtervezés és gyártás esetén igen gyakori probléma szabad formájú felületek
megmunkálása. A felületek geometriájának lekövetése és NC program előállítása CAD
modell alapján CAM rendszerek segítségével nem jelent problémát, azonban a megfelelő
felületminőséget biztosító forgácsolási paraméterek megtalálása igen.
Korábbi vizsgálatok alapján megállapítottuk, hogy a felület minősége a kedvezőtlen
forgácsolásleválasztási körülmények miatt sík felületek esetén a legrosszabb, így ezt az
esetet vizsgáltuk tovább.
Azonos szerszámmal végzett forgácsolás során változtattuk a fogankénti előtolás,
a fogásmélység, a fogásszélesség értékét, valamint a marási irányt (egyenirányú, ellenirányú, váltakozó irányú) és mértük a felületi érdességet. A mért érdességet összehasonlítottuk a geometriai modellből meghatározható barázda magassággal és javaslatot
tettünk korrekciós modellre.
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ASSESSMENT OF TRAFFIC ACCIDENTS
AND RECOMMENDED PRACTICES FOR RESCUE
FORCES IN LARGE ACCIDENTS
AT RAILWAY CROSSINGS IN SLOVAKIA
Mikuláš MONOŠI, Michal BALLAY*
1 University of Zilina, Faculty of security engineering
ballay.michal@gmail.com
This paper deals with risks of intervention activities in cases of transport accident at railway crossings. In this text there is a statistical analysis of the most harmful accidents in
railway crossings in Slovakia and Czech republik in selected foreign countries. Next, it is
followed by the suggestion of appropriate procedures and instructions for rescue teams
and units intervening in this kind of transport accidents.
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MECHANICAL AND METALLURGICAL
CONDITIONS OF BEAK AND FLOW LINE
FORMATION
ANDRAS MUCSI
Óbuda University
mucsi.andras@bgk.uni-obuda.hu
The paper deals with the conditions of beak- and flow line formation on low carbon steel
strips. Break- and flow lines are local deformation bands and appear perpendicular to
the rolling direction. In many cases, the break lines form during the processing of the
hot rolled coil, when the coil is uncoiled. The deformation bands are not located on the
sheet plane, so they are present as peaks and walleys. The heigth difference between
these peaks and valleys is 2-20 μm, which can be decreased only using cold rolling or
skin passing.

Törés- és folyásvonalak képződésének
mechanikai és fémtani feltételei
A cikk a lágyacél szalagokon jelentkező törés- és folyásvonalak képződésének körülményeit tárgyalja. A törés-és folyásvonalak lokális alakváltozási sávok, melyek rendszerint az
acélszalag hengerlési irányára merőlegesen jelennek meg. A törés- és folyásvonalak általános esetben a melegen hengerelt szalag továbbfeldolgozásakor jelennek meg, tehát
a tekercs meneteinek lefejtésekor. Az alakváltozási sávok a lemez síkjához képest geometriai szempontból eltérnek, kiemelkedések, illetve a képlékeny alakváltozás helyén
hullámvölgyek alakulnak ki. Ezek a hullámhegyek- és völgyek közti magasságkülönbség
2-20 μm, mely csak hideghengerléssel vagy utóhengerléssel csökkenthető.
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SOFTWER ERGONOMICAL TOOLS
FOR THE DIGITAL COMPETENCY COMPENSATION
Zoltán NYIKES
Óbuda University
nyikes.zoltan@bgk.uni-obuda.hu
Nowadays in the digital world it needs to treat lot of information day by day. Our security depends on these information treating successfully and rapidity. When we can’t
understand this information enough rapidly it can effect our deciding and also influence
our security. The pictographs understanding is more rapid and simple than the textual
information understanding.
The informatics facilities and skills have lower limit, therefore it is important to develop an useful system for the whole society.
On base of the standards we can build a pictograph system what can helps the users
in the computer operations and effect higher cyber security level.

A felhasználói digitális kompetencia hiányosságok
kompenzálása Szoftver ergonómiai eszközökkel
A mai digitális világban rengeteg információt kell feldolgoznunk nap, mint nap. A biztonságunk ezeknek az információknak a gyors és pontos feldolgozásán múlik. Amenynyiben az információkat nem tudjuk megfelelő reakcióidőn belül feldolgozni, akkor esélyes, hogy olyan döntést hoznunk, ami kihat a biztonságunkra. Az ábra alapú
információfeldolgozás gyorsabb és egyszerűbb, mint a szövegesé. Az informatikai
készségek és képességek korlátja alacsony, ezért könnyebben és szélesebb társadalmi
körben alkalmazható rendszert kell kidolgozni. Szabványok segítségével kialakítható
egy olyan ábrázolási rendszer, aminek segítségével az informatikai eszközöket használók
széles köre nagyobb biztonságot tudhat magáénak.
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INVESTIGATIONS ON DRIVERASSISTANT SYSTEMS
PÉCZKA Polett, MOHAROS István* - BGK
Óbuda University
moharos.istvan@bgk.uni-obuda.hu
Car, automobile, can, gin, Opel, Audi, Ford… and we know lot of other name. We need
a good system of brake assist. Not enough the beauty, it has to be practical, ergonomic
and safe. My aim is I would like create a brake assist. It can help to stop in time. The coefficient of friction is investigated in more nature and effects. It will be known the force
what we need to the stop. This innovation would be used in case of autonomous cars. If
the investigation is successful, we can build up the driverless car.

Vezetést segítő rendszerek vizsgálata
Kocsi, automobil, autó, verda, járgány, Opel, Audi Ford …még a végtelenségig folytatható
lenne a felsorolás. Szükségünk van egy jó fékezést segítő rendszerre. Nem elég a külsőség,
praktikusnak, ergonomikusnak és biztonságosnak kell lennie. Célom megalkotni egy
rendszert, ami segít időben reagálni és megállni. Megvizsgálom a súrlódási tényezőt
több környezetben és hatás alatt. Tudni fogjuk mekkora az ideális erő, hogy meg tudjunk
állni. Ez a fejlesztés az úgynevezett okosautóknál lesz felhasználható. Ha sikeres lesz a
kutatás, további előre lepéseket érhetünk el az önműködő autóknál.
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Microstuctural changement during
Ultrasound Welding
PINKE Péter, KOVÁCS Tünde*
Óbudai Egyetem
kovacs.tunde@bgk.uni-obuda.hu
The ultrasonic welding effect on the microstructure not well studied yet because the
changement depends on many parameters and the used material chemical and mechanical properties. Cold rolling technology of the thin sheets cause the grain structure.
During the welding technology the heat effected recrystallization cause new grains on
base of the cold working effect and the effected heat. By the way of this welding technology the heat affected zone microstructure will be different like the base material. The
mechanical properties in case of welded metals depends on the microstructure. In this
work focused the joint and the heat affected zone microstructure changement.

Anyagszerkezeti változások ultrahangos hegesztés során
Az ultrahangos hegesztés szövetszerkezetre gyakorolt hatását még nem vizsgálták részletesen, mivel ez a mikroszerkezeti változás számos tényezőtől, a hegesztési paraméterektől és az alapanyagtól is függ. A vékony lemezeket hideghengerléssel gyártják, mely
rendezettséget okoz a szemcseszerkezetben. A hegesztés során keletkező hő újrakristályosodást okozhat a hőhatásövezetben. Az újrakristályosodás különböző mechanikai tulajdonságokat okoz a hőhatásövezetben. A hegesztett szerkezet mechanikai tulajdonságai
függenek a szövetszerkezettől. Ebben a munkában elemezni kívántuk a hegesztés hatását
a kötésben és a hőhatásövezetben.
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POSSIBILITY OF STABILIZATION/SOLIDIFICATION
TREATMENT APPLICATION FOR DIFFERENT HEAVY
METAL CONTAMINATED WASTES
Miljana PRICA*, Savka ADAMOVIC, Vesna KECIC
University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences
miljana@uns.ac.rs
High concentrations of heavy metals in waste may cause long-term risks to ecosystems
and humans. Stabilization/solidification (S/S) technologies are widely used for the treatment of hazardous wastes that are mostly inorganic before their final disposal. During
S/S applications, the toxic constituents which are present in the waste are physically and
chemically fixed, so practically they are becoming immobilized. In this way their mobility is significantly reduced, so the threat to the environment is minimized, and also
the compliance with existing regulatory standards is ensured. The stabilized wastes if
established by the regulations can be acceptable for ‘‘controlled utilization’’ on the landfill or be used in construction purposes, such as road subgrade, backfill and base material. In order to predict the long-term leaching behavior, a diffusion test (ANS 16.1) is
frequently used to evaluate the leaching kinetics. Diffusion test provides substantially
more information regarding the “real time” at which heavy metals are released from the
solidified product as compared to single step leaching tests. The leaching results extend
over a 90-day period instead of a single result at the end of the test. The most often
used leaching test, recommended by the US EPA, is the Toxicity Characteristic Leaching
Procedure (TCLP) test, which provides only one result for defining the waste toxicity, and it is specifically designed to mimic acidic conditions in the environment. Also,
single step leaching DIN 3841-4 S4 test, is commonly used for the purpose of defining
the efficiency of applied S/S treatment. Paper presents the application of S/S treatments
for different types of wastes (contaminated sediment, waste offset dye and waste flexo
dye). The efficiency of the S/S treatment of the wastes was defined by the application of
DIN 38414-4 leaching test, TCLP test and with ANS 16.1 test to ensure that the results
obtained are in accordance with the maximum permissible concentrations according to
current regulations. Based on the results, the S/S treatment applied proved to be efficient
in the immobilization of metal contaminated wastes.
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Modeling of vibrations in orthogonal turning
process via surface roughness profiles
Z. RAKARIC*1, R. HORVATH2, M. ZUKOVIC1, A. DREGELYI-KISS2
Faculty of Technical Sciences, University Novi Sad, Serbia
2 Obuda University
zvonko@uns.ac.rs
1

In machining process vibrations may occur which have different origins. Depending on
a parameters, free, forced and self-excited oscillations exist. As one of the very frequently
present types of vibration is chatter. In this paper, based on experimentally determined
parameters of surface roughness, obtained by relative movement between tools and
workpiece, possible types of vibrations are modeled. The conducted experimental analysis includes the influence of the material of the workpiece, the tool geometry, as well as
the standard parameters of the cutting process such as cutting speed, feed and depth of
cut. The conducted analysis and synthesis of models of possible types of vibration aims
to evaluate the dominant types of vibration, as well as the evaluation of vibration chatter
and the influence of parameters to avoid this extremely harmful phenomenon.
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The development directions
of polymer matrix composites
RÁTHY Istvánné*, PINKE Péter, HUSZÁK Csenge, BALÁZS Ágoston
Óbuda University Donát Bánki Faculty of Mechanical and Safety Engineering
rathy.istvanne@bgk.uni-obuda.hu
The article provides a brief overview of the continuous development of composite materials, which can be used to improve the efficiency of certain devices and equipment.
Their wide application is mainly due to the excellent strength / mass ratio, corrosion
resistance and relatively low price of the composites. Approximately 35-40% of the fiber-reinforced composites are made of thermoplastic polymers in which fiberglass, carbon or natural fibers are most often used as reinforcing fibers, while the other part is
made up of high-tech carbon or glass fiber-reinforced thermosetting composites. Most
of them are used in the transport and electronics industries. New processing technologies does not only improve the properties of the products, but also contribute to reducing costs, in particular helping to further spread carbon fiber composites. In the air
transport and in the automotive industry, every gram of savings is considered to reduce
costs and reduce the environmental burden. The spherical air-”filled” glass pearls are
promising in this respect.

Polimer mátrixú kompozitok fejlesztési irányai
A cikk rövid áttekintést nyújt a kompozit anyagok napjainkban is folyó folyamatos fejlesztéséről, amelyek alkalmazásával egyes szerkezetek, berendezések nagyobb hatékonysággal üzemelhetnek. Széleskörű alkalmazásuk elsősorban a kompozitok kiváló
szilárdság/tömeg arányának, korrózióállóságának és viszonylag alacsony árának köszönhető. A szálerősített kompozitok mintegy 35-40%-a hőre lágyuló polimerekből készül,
amelyekben erősítőszálként leggyakrabban üveg-, szén- vagy természetes szálakat alkalmaznak, míg a másik részt a high-tech szén- vagy üvegszállal erősített hőre keményedő
kompozitok teszik ki. Többségüket a közlekedés- és az elektonikai iparban alkalmazzák.
Az új feldolgozási technológiák nem csak a termékek tulajdonságait javítják, hanem
hozzájárulnak a költségek csökkentéséhez, ami különösen a szén-szálas kompozitok
további elterjedését segíti.
A légi közlekedésben, az autóiparban minden gramm megtakarítás számít a
költségek és a környezeti terhelés csökkentése érdekében. A gömb alakú, levegővel
„töltött” üveg-gyöngyökkel készült kompaundok ígéretesek ebből a szempontból.
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FLOW ANALYSIS OF WIND TURBINES
IN URBAN ENVIRONMENT
Gábor SÁNDOR, Ildikó MOLNÁR
Óbuda University, Donát Bánki Faculty of Mechanical and Safety Engineering
rodnas.robag@gmail.com
Besides solar energy, wind energy also a major factor in the “green energy” aspect that
should be taken advantage of. In urban circumstances the flow of the wind is more predictable therefore it is worth to be utilized paying attention to various components such
as impact on humans. Under the given conditions the goal is to obtain more benefit from
this fluid energy. During the preliminary Computing Fluid Dynamics (CFD) simulations it have been concluded that the multi-rotor configuration is more effective than
the single-rotor construction. Further measurements and simulations are based on the
multiple impeller is situated in a given infrastructure.

71

IX. International Engineering Symposium at Banki, Budapest, 27 Nov, 2017

A new method for analysing
the efficiency of cutting inserts
SIPOS Sándor
Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépészmérnöki és Biztonságtechnikai Kar
sipos.sandor@bgk.uni-obuda.hu
The operational productivity and the economic efficiency of turning, drilling and milling
inserts can be expressed by cutting performance. This complex definition is composed
of several main and supplementary features, therefore it is not possible to characterise
it by only one indicator. In the present article a new method will be introduced, being
able to measure and compare the productive efficiency of turning inserts: the four most
important features will be summarised in one indicator. The procedure has a low time
requirement, it is built on instrumental investigations, so it does not require great financial and material expenses, it makes possible to use the tools in an optimal way, according to the four aspects, investigated by us, and to qualify the inserts in many ways. The
so called complex efficiency indicator serves to measure the effectiveness of innovation,
too. The procedure, developed by us, has already been used successfully in case of tools,
produced by leading companies and having different functions, design and material.

Forgácsolólapkák hatékonysági vizsgálatának új módszere
Az esztergáló, fúró és marólapkák üzemi teljesítőképessége és gazdasági hatékonysága
a forgácsolóképesség fogalmával írható le. Ez a komplex fogalom több fő és kiegészítő
jellemzőből tevődik össze, ezért egyetlen mérőszámmal nem lehet jellemezni. A cikk
az esztergalapkák teljesítőképességének mérésére és összehasonlítására szolgáló olyan
új módszert ismertet, amely a kiegészítő jellemzők közül a négy legfontosabbat összegzi egyetlen mérőszámban. Az eljárás rövid időigényű, műszeres vizsgálatokra épül, így
nem igényel tetemes anyag- és költségráfordítást. Lehetővé teszi a vizsgált négyféle szempont szerint a szerszámok optimális felhasználását és a lapkák sokoldalú minősítését. Az
általunk definiált ún. komplex hatékonysági mutató az innováció eredményességének
mérésére is szolgál. A kidolgozott eljárást már több vezető gyártó cég különböző rendeltetésű, kialakítású és anyagú szerszámánál alkalmaztuk eredményesen.
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Civil engineering safety
SOLYMOSI János
Jabil Magyarország Kft
sojanos1@t-online.hu
Construction activity is one of the most dangerous activities. It can be divided into two
large groups: civil engineering and building construction. This article describes the dangers of civil engineering and how to minimize them. During construction work, the
construction activity begins with the preliminary excavation of the soil, for the purpose
of setting up a pit or a ditch. The ditch can be a foundation of a building, place for laying
a pipeline, a cable line. You can build pool, cellar or underground garage into the pit.
During the extraction of the soil and building, dangerous situations may arise which can
cause serious injury. Accidents with technical measures can be prevented.

Mélyépítési munkák biztonsága
Az építési tevékenység a veszélyes tevékenységek közé tartozik. két nagy csoportra osztható: mélyépítés és magasépítés. Jelen cikk a mélyépítés veszélyeit és azok minimalizálási
módjait ismerteti.
Mélyépítés során az építési tevékenység a talaj előzetes kitermelésével kezdődik,
munkagödör vagy munkaárok létesítése céljából. A munkaárokba vagy egy megépítendő
épület alapja, vagy valamilyen csővezeték, kábel lefektetése történik. Munkagödörbe
medencét, pincét, mélygarázst létesíthetnek.
A talaj kitermelése során is és a kitermelést követő létesítéskor is olyan veszélyes
helyzetek alakulhatnak ki, melyek súlyos munkabalesetek okozói lehetnek. A balesetek
műszaki intézkedésekkel megelőzhetők.
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ANALYSIS OF THE MEASUREMENT
UNCERTAINTY OF THE SERIES EXCITATION
DC MOTOR
STEIN Vera; POKORÁDI László*
ÓE MEI
pokoradi.laszlo@bgk.uni-obuda.hu
During engineering measurements and calculations, there is a parametric uncertainty
that can be modeled and described by appropriate mathematical methods. The main
purpose of the measurements of electric machines is to determine the accuracy of their
characteristics. This study presents the main mathematical methods describing parametric model uncertainty and illustrates them by means of the results of student measurement groups through the example of determining the series excitation DC motor
characteristic curve.

Főáramkörű egyenáramú motor
mérési bizonytalanságának elemzése
A mérnöki mérések és számítások során parametrikus bizonytalanság tapasztalható, mely
megfelelő matematikai módszerekkel modellezhető és leírható. A villamos gépek méréseinek fő célja azok jelleggörbéinek megfelelő pontosságú meghatározása. A tanulmány
a parametrikus modellbizonytalanságot leíró főbb matematikai módszereket mutatja be
és szemlélteti azokat a főáramkörű egyenáramú motor jelleggörbe meghatározásának
példáján keresztül hallgatói mérési csoportok eredményeinek segítségével.
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Working Conditions in Hungary
SZABÓ Gyula
OE-BGK
szabo.gyula@bgk.uni-obuda.hu
The five-yearly European Working Conditions Survey has been extended to Hungary
since 2000.
The paper presents the EWCS from the Hungarian viewpoint: country data in the light
of the European situation, main strengths and weaknesses, regional and sector specific
results, and tendencies in the twenty-year period.

Munkakörülmények alakulása Magyarországon
Az ötévente elkészített európai munkakörülmény felmérés immár negyedik alkalommal
Magyarországra is kiterjedt.
Az előadásban bemutatjuk a felmérésben kapott válaszok magyar vonatkozásait: a
hazai adatokat az európai helyzet tükrében, a fő erősségeket és gyengeségeket, területi
és ágazati különbözőségeket, illetve a húsz éves időtávban megfigyelhető változásokat.
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Neural Network based Analysis
of Knocking of Large Gas Engine
József Z. SZABÓ - Péter BAKUCZ*
OE BGK Institute of Mechatronics
bakucz.peter@bgk.uni-obuda.hu
Knocking combustion analysis of a Deutz MWM 8 cylinder large gas engine based on
recurrent neural networks will be presented. The knocking combustion is identified by
deep learning technique. A framework for determining the knocking combustion of the
sound vibration signals is discussed using a recurrent neural networks of the knocking
probability sequences. Our proposed deep neural network consists of five layers, where
the middle layer is a recurrent one. This build-up was trained to distinguish weak knocking combustion from strong ones and reached 98.79% accuracy on the test set.

Nagy gázmotorok kopogásának vizsgálata neurális hálókkal
Deutz MWM 8 hengeres gázmotor kopogásának vizsgálata rekurrens neurális hálók felhasználásával. A kopogási munkaciklusokat mélytanulási technikákkal közelítjük. A kopogás meghatározását szerkezethang idősorok felhasználásával a kopogási valószínűség
rekurrens neurális hálókkal való elemzésével realizáljuk. Az alkalmazott mélytanulási neurális háló 5 szintet tartalmaz, melyben a középső a rekurrens szint. A háló ezen
felépítése segítségével a gyenge kopogási rendszert megkülönböztettük az erős kopogási
rednszertől és 98.79%-os pontosságot értünk el.
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The protection of pension
payment systems, as crucial infrastructure
Zsolt SZABÓ
Óbuda University, Doctoral School on Safety and Security Sciences, Budapest, Hungary
zsolt@tamiyaryu.hu
Nowadays information is one of the most valuable assets in the economy and society.
Information is a resource for organizations, the basis for efficient operation, an asset of
the organization, therefore, it is extremely important to protect data. There are processes
that can cause a critical situation in the organization in the case of a problem, if they are
not controlled properly and if we do not take the proper precautions to avert disaster.
The operation of the state pension payment system and the data it manages are governed by law, therefore their protection is of paramount importance. The study consists
of three parts. The first part summarizes the information security threats threatening
pension payment systems and presents the possible ways to counter these threats. The
second part examines the planning of business continuity, with special attention to risk
management and business continuity management. The third part provides a possible
guideline for pension payment systems to help them comply with the new European
General Data Protection Regulation.

Nyugdíjfolyósítási rendszerek, mint létfontosságú
infrastruktúrák védelme
Napjainkban a gazdaság és társadalom egyik legfontosabb értéke az információ. Az információ a szervezetek számára erőforrás, a hatékony működés alapja, a szervezet vagyona, ezért kiemelten fontos az adatok biztonságának érdekében tett védelmi intézkedések
megvalósítása és betartása. Vannak folyamatok, amik kritikus helyzetbe hozhatják a
szervezetet működését probléma esetén, ha nem megfelelően szabályozzuk, és hatékonyan nem készülünk fel a katasztrófa elhárítására. Az állami nyugdíjfolyósító rendszer
és az által kezelt adatok törvényi szabályozás alá tartoznak, ezért védelmük kiemelten
fontos. Az előadás és a hozzá kapcsolódó tanulmány három részből épül fel, az első része
a nyugdíjfolyósítási rendszereket veszélyeztető információbiztonsági trendeket foglalja
össze, és ellenük való védekezést lehetőségeit mutatja be. A második rész az ügymenet-folytonosság tervezés folyamatával foglalkozik különös tekintettel a kockázatkezelés menedzselése és az ügymenet-folytonosság menedzselése szempontjából. A harmadik része egy lehetséges útmutatót ad az új európai Általános Adatvédelmi Rendelet
követelményeinek megfeleléséhez nyugdíjfolyósítási rendszerek esetén.
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Pneumatic model for Pneumobil
Tamás SZAKACS
Óbuda University
szakacs.tamas@bgk.uni-obuda.hu
The paper introduces a pneumatic model of a pneumobil vehicle developed at the Óbuda University.
The model begins at the energy of the gas stored in the high pressure tank, and goes
through the thermodynamic, fluid mechanic, and mechanical description of the pressure reducing valve, the pressure, flow, and gas behavior in the system, the cooperation
of the puffer tank.
The goal of the modelling is to describe the pressure, force, flow, and speed behavior
of the pneumatic piston, in order to optimize power, and gas consumption. Further goal
of the modelling is to develop, and optimize control strategies, in special attention on
maximizing vehicle traveling range.

Pneumobil pneumatikus modellezése
A cikk az Óbudai Egyetemen fejlesztett pneumobil pneumatikus rendszerének modelljét
mutatja be.
A modell a tartályban tárolt gáz energiájától kiindulva a a reduktor áramlási termodinamikai és mechanikai működésén át, a rendszerben felhalmozódó gázmennyiség, a
nyomások és veszteségek alakulását, a puffertartály viselkedését a rendszerben írja le.
A fejlesztés célja a munkahengerben kialakuló erők, és mozgások leírása, a teljesítmény, és a fogyasztás optimalizálása céljából. További cél, hogy a modell segítségével
vezérlési stratégiákat lehessen kifejleszteni, modellezni, különös tekintettel a jármű
hatótavának maximalizálására.
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Overview of two degree-of-freedom
subsystems in metamaterials
Péter SZUCHY
University of Szeged, Faculty of Engineering
szpeter@mk.u-szeged.hu
This paper provides an overview of the theory of the Two-Degree-Of-Freedom vibration
systems from the point of view of the absorption of harmful or dangerous deterministic
or stochastic vibrations. It presents the mass-in-mass system where due to the external
excitation negative dynamic effect mass appears in the mass-spring subsystem. Accordingly the metamaterials with mass-in-mass subsystems can eliminate vibration at different frequency. The investigations of dynamic effect of linear mass-in-mass subsystems
are significant. For describing the strongly non-linear materials non-linear springs and
dampers are used that leads to non-linear differential equations. These have been partially solved, their approximate solution will be investigate with numeric method and
Finite Element Method, and the achieved results will be verified with experiments by the
author during his PhD work.

A metaanyagok két szabadságfokú
alrendszereinek áttekintése
Ez a cikk áttekinti a két szabadságfokú rezgő rendszerek elméletét az ártalmas vagy
veszélyes determinisztikus vagy sztochasztikus rezgések abszorbeálása szempontjából.
Bemutatja a tömeg-a-tömegben rendszert, ahol a külső gerjesztés hatására a tömeg-rugó
alrendszerben negatív dinamikai hatású tömeg jelenik meg. Ezen elv alapján a tömeg-a
tömegben alrendszerű metaanyagok különböző frekvenciákon rezgés elnyelésére képesek. A tömeg-a-tömegben dinamikai hatás lineáris alrendszerekkel történő leírását már
nagy erőkkel kutatják. A nem-lineáris anyagmodellek leírására nem-lineáris rugók és
rezgéscsillapítók kerülnek alkalmazásra, ami nem-lineáris differenciálegyenletekhez
vezet. Ezek analitikusan részlegesen már megoldásra kerültek, numerikus módszerrel és
végeselem analízissel történő közelítő megoldásaik, valamint az elért eredmények kísérlettel történő igazolása a szerző PhD munkájának célja.
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Easy Interpretation of Entropy for B. Sc. Students
SZUNYOGH Gábor
Óbudai Egyetem
Szunyogh.gabor@bgk.uni-obuda.hu
The entropy is the most difficult concept for understanding. It is not so simple, as a temperature, pressure or volume and its introduction (according to physics books) is very complicated. Greater part of students of B.Sc. courses „get rattled” during of deduction and finally they
miss the gist of entropy. More favourable to begin its teaching if we construct such diagram
whereon the area under curve equivalent of heat transfer. It is very easy if we introduce a new
variable which we call entropy (S). From this (T-S) diagram the students can see immediately
the boot of the entropy. Next no more difficulty for the detailed analysis of entropy in the
thermodynamic processes. The goal of this lecture is review of this simple way.

Az entrópia fogalmának könnyen érthető bevezetése
BSc hallgatók számára
Az entrópia a termodinamika egyik legnehezebben érthető fogalma, pedig ismerete elengedhetetlenül fontos a különböző műszaki-hőtani feladatok megoldásához. A problémát egyrészt
az okozza, hogy az entrópiához nem lehet olyan szemléletes képet kötni, mint a hőmérséklethez, nyomáshoz vagy térfogathoz, másrészt bevezetése nagy odafigyelést igénylő, hosszadalmas gondolatkísérletek értelmezésén keresztül történik (Carnot-körfolyamat, redukált hő,
körintegrál, oda- és visszafelé működtetett reverzibilis és irreverzibilis Carnot-gépek, stb.).
A BSc kurzusokra járó hallgatóink többsége „elveszti a fonalat” e hosszú és bonyolult út
során, és végül éppen az entrópia fogalmának lényegét nem fogja fel. Az entrópia szinte „mumusként” ijesztgeti vizsgára készülő diákjainkat.
Az elmúlt évek alatt azonban sikerült kimunkálnom egy olyan utat, melynek során az
előadást figyelemmel kísérő hallgatókban természetes igényként vetődik fel egy olyan állapotjelző bevezetése, melynek szerepét éppen az entrópia tölti be. A kérdés: hogyan lehet
olyan diagramot szerkeszteni, amelyen a görbe alatti terület a rendszerrel közölt hővel lenne
egyenlő, hasonlóan a p—V diagramhoz, amely alatti terület (mint az már a középiskolai tanulmányokból ismeretes) a másik folyamatjelzőt: a tágulási munkát szolgáltatja. Mint tudjuk,
ilyen diagram függőleges tengelyén a hőmérséklet, vízszintes tengelyén az entrópia áll. Így az
entrópiával nem egy „öncélú”, „légből kapott” fogalomként találkoznak először, hanem a T—S
diagram révén közvetlenül látják a hasznát. Miután sikerül „kézzelfoghatóvá” tenni az entrópiát, már nyugodtabban vághatunk részletesebb vizsgálatába, különleges tulajdonságainak
megismerésébe, és a magától végbemenő folyamatok irányának meghatározásában betöltött
szerepének megvilágítására.
Véleményem (és sok évi mérnöki fizikát oktató tapasztalatom) szerint ez a megközelítés
sokkal hatékonyabb a felsőfokú alapképzés kurzusain, mintha a fizikakönyvek szokásos gondolatmenetét követnénk. Erre az egyszerűsített bevezetésre támaszkodva (felsőbb éves szaktantárgyakban vagy MSc kurzusokon) már be lehet (sőt, be is kell) mutatni az entrópiával
kapcsolatos igen szép és tanulságos általános levezetéseket, akkor ugyanis hallgatóink már
tudják, hogy „mire megy ki a játék”. Az előadás célja ennek „közérthető útnak” az ismertetése.
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Digital Railway System
TOKODY Dániel
MÁV Zrt.
daniel_tokodi@msn.com
Digitalisation brings a new opportunity for the future of the railway industry. The Digital Age and the digital development of transportation also contribute to the competitiveness of the European Rail Industry. In Hungary, we have been doing scientific research
since 2014 with the purpose of developing an Intelligent Railway System within the Intelligent Transport System.

Arccal a digitális vasút felé
A digitalizáció egy új lehetőséget teremt, amely a vasúti ipar és a vasút jövőjét jelenti.
A digitális korszak és a közlekedés digitális fejlődése hozzájárul az európai vasúti ágazat
versenyképességéhez. 2014 óta folyattatunk tudományos kutatást annak érdekében,
hogy létrehozzuk az Intelligens Közlekedési Rendszerek egyik kooperatív elemét az Intelligens Vasúti Rendszert.

The effect of the processing parameters
on the separation efficiency of the active paste from the
cathode of the Li-ion battery
Cristina-Madalina TOMA*, Valeriu-Gabriel GHICA, Tünde KOVÁCS, János NOVÁK
Polytechnic University of Bucharest, Romania
cristina2990@yahoo.com
The ultrasonic process used in recycling Li-ion batteries is influenced by the process
parameters acting in this context. The process parameters (ultrasound conditions, type
of acid used) influence the cleaning time, cleaning performance, recovery yield and detachment of the active paste from cathode Al. This work deals with the influence of the
process parameters on the cathode paste recovery process. The results have shown that
choosing an acid and a corresponding concentration (1.25 M for citric acid and 1.5 M
for acetic acid, respectively) allows high cathodic paste recovery yields.
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Personalization in a fuzzy logic-based
risk assessment framework
Edit TÓTH-LAUFER
Óbuda University
laufer.edit@bgk.uni-obuda.hu
In patient monitoring personalization is indispensable to obtain realistic results. In these
kinds of applications fuzzy logic-based inference can be used advantageously due to the
blurred boundaries of the input parameters’ ranges; and in this way the subjectivity
in the data and in the evaluation process can also be handled. The parameters, which
should be measured depend on personal characteristics, health status of the person,
personalized medical recommendations and on the monitored activity. In this paper
the author introduces a fuzzy logic-based risk assessment framework, which uses these
personalisation possibilities. In the developed system the number of the input factors,
their limits can be adapted to the person based on the personal parameters including the
statistcs based on the previously measured values.

82

IX. International Engineering Symposium at Banki, Budapest, 27 Nov, 2017

MICROCAPSULE STRUCTURE
AND ITS APPLICATION IN THE PRINTING INDUSTRY
Raša URBAS, Rastko MILOŠEVIĆ, Živko PAVLOVIĆ*, Nemanja KAŠIKOVIĆ,
Urška Stankovič ELESINI
University of Novi Sad, Faculty of technical sciences, Dept. Graphic Engineering and Design
zivkopvl@uns.ac.rs
The procedure of producing oil-containing microcapsules by complex coacervation of
gelatine and gum arabic were used in the production of carbonless copy paper, which has
been one of the most important commercial products supported by microencapsulation
technology. These technology was patented in 1957. Development in the following years
led to the emergence of different types of microcapsules and the production procedures
for various application fields. Today, they are mostly used in pharmacy, chemical industry, medicine, food industry, cosmetic industry, photography, electronics, textile and
printing industry. Various conditions of microencapsulation procedure have impact on
the size, proportion of particles size, thickness and structure of walls and properties of
microcapsules. Size and material used for the microencapsulation determine field of the
application.
The aim of this paper is to give a general introduction and overview of microcapsule,
various microcapsule processing parameters that affect their important characteristics,
methods for microcapsules characterization and its use in printing industry. Also, the
paper presents the fields of microcapsules application within the printing industry, and
possible printing technologies for microcapsules application onto the desired substrate
materials. A deeper insight into the mechanisms of the microcapsule transfer processes,
their behaviour during it, and their conditions in the final products has been analysed.
It present the advantages and the drawbacks of the certain printing technologies for
microcapsules transfer, which enable the determination of the favourable transfer procedure for the particular microcapsule type and substrate materials. Beside mentioned,
it also provides valuable recommendations how to overcome the obstacles caused by
certain printing technologies.
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Thermal Analysis and Control
for Heating of an Extrusion Die
R. S. VARGAS, V. GONDA*, S. L. LOURDES
Óbuda University
gonda.viktor@bgk.uni-obuda.hu
Heating and temperature control of tool blocks with high heat capacitance requires
a proper setting of thermal control systems. The temperature distribution is highly
non-uniform in the heating stage, and can deviate locally while reaching a stabilized
state due to heat losses. In this study, a thermal analysis of heating an extrusion die
is described. First a 3-D model of the extrusion die was constructed in SolidWorks.
Subsequently, the model was imported to MARC Mentat finite element software and
geometrically processed. Material properties and boundary conditions were assigned
to the model considering heat conduction and heat convection. The heating power and
heat transfer coefficient were taken as optimization parameters. In the parameter analysis, after several simulations, a comparison between values in real and in the modelled
block showed agreement. With the theory about Proportional Integral Derivative (PID)
controllers and using the values from simulation, PID parameters were computed.
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The changing of the surface roughness
of free-form surfaces with respect to the tool path direction
VARGA Bálint*, MIKÓ Balázs
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
varga.balint@bgk.uni-obuda.hu
Nowadays, free-form surfaces become more and more prominent, taking into account
both the design and the ergonomic aspects. So, the development of shape accuracy and
surface roughness is becoming more and more important.
When machining workpieces, the roughing and prefinishing strategy was same. In
case of finishing of every test pieces the cutting parameters and the cutting tools were
same, only the tool path direction was chaneged.
The paper deals with the rougness of complex surfaces depends on tool path direction.

Szabad formájú mart felületek
érdességének változása a simítási irány függvényében
Napjainkban a szabad formájú felületek egyre jobban előtérbe kerülnek mind a formatervezési, mind pedig az ergonómiai szempontokat figyelembe véve. Így az alakpontosságnak és a felületi érdességnek alakulása is egyre fontosabb.
A munkadarabok megmunkálása során a nagyolási és elősimító stratégia megegyezett. A munkadarabok simításakor a technológiai paraméterek és a marószerszám
megegyezett minden esetben, csak a simítás iránya változott.
A cikk az ilyen összetett felületek érdességének alakulását tárgyalja.
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Effect of combined misalignment on
energy consumption
András VECSERI
University of Szeged, Faculty of Engineering
vecseria1@gmail.com
The most important term within market competition is to produce goods of good quality, to keep profitability and to meet the customers’ needs. The permanent production of
these goods can only be achieved with machines and assets which are in a good condition, working well, so the maintenance of the machinery is very important. It is worth
investing time and energy in it, as the extra work concerning the settings to the machinery will return its investment many times over.
The subject of my thesis is the monitoring of the effect of different axle-adjustments’
failures regarding a given compound’s lifetime. My common target is the mathematical-,
and statistical procession and evaluation of the bearing vibrations with SPM methods
and with spectrum analysis and furthermore my target is the analysis of the economical
effects of the axle-setting and the examination of the methodology used. During my
work I will test the combined, parallel and angular axle failures. My measurements support in some cases subject’s literature findings, but I had other surprising conclusions
as well.

Összetett tengelybeállítási hiba hatása
az energiafelhasználásra
A piaci verseny egyik legfontosabb feltétele a megfelelő minőségű, gazdaságosan előállított, vevői igényeket kielégítő termékek létrehozása. Ezek tartós biztosítása csak jó állapotú, megbízhatóan működő gépekkel, eszközökkel érhetők el, így döntő fontosságú a
gépek karbantartása. Érdemes ezzel foglalkozni, hiszen a gép beállításába fektetett többletmunka a gép élettartama folyamán többszörösen megtérül.
Kutatásom témája, különböző tengelybeállítási hibák hatásának vizsgálata egy adott
gépcsoport élettartamára vonatkozóan. Kitűzött célom az itt mért csapágyrezgések
SPM módszerrel és spektrumelemzéssel történő matematikai-, statisztikai feldolgozása,
kiértékelése, valamint a tengelybeállítás és az alkalmazott vizsgálati módszer gazdasági
hatásainak elemzése. Munkám során a kitérő, párhuzamos és szögbeli tengelyhibákat
vizsgáltam. Méréseim részben alátámasztják a téma szakmai irodalmaiban leírtakat, de
egyéb meglepő következtetésekre is jutottam.
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The grouping of nuclear safety systems
and components from security perspective
VIPLAK Armand Máté
Hungarian Atomic Energy Authority / Országos Atomenergia Hivatal
viplak.armand@gmail.com
For a facility level analysis of the nuclear security a key point is the target identification.
One of the methods for that is the vital area identification or assessment, during which
a team of experts, usually using the safety analysis of the facility, identifies all the safety
systems and system components, that could be sabotaged by the adversaries formulated
in the design basis threat document. One of the most difficult step is the combined use
of the safety and security information with a purpose of sorting all the systems and their
components. The aim of this paper is to start a process of a search for a possible grouping
method, that could be used during the identification analysis.
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Increasing the fault tolerance
of critical infrastructures
ZENTAI Dániel
Óbudai Egyetem, Biztonságtudományi Doktori Iskola
zentai.daniel@bgk.uni-obuda.hu
Critical infrastructures form networks, including railway networks, road networks, electronic networks, or computer networks. Mathematical analysis of these networks is often done with graph theory. We can set up a natural requirement regarding to critical
infrastructures, namely, even if some failures occur in the infrastructure, and some component become unreachable for a while, the infrastructure itself has to remain connected,
i.e. we have to avoid separated components in the infrastructure. This fault tolerance
capability is called multiple connectivity in graph theory. Given a critical infrastructure,
we can ask the following important question. If the infrastructure does not satisfy some
robustness requirements, then what is the minimal cost of the completion of the infrastructure, such that it becomes robust enough to satisfy these requirements.

A hibatűrő képesség növelése kritikus infrastruktúrákban
A kritikus infrastruktúrák hálózatokat alkotnak, legyen szó akár vasúthálózatról,
úthálózatról, elektromos hálózatról, vagy informatikai hálózatról. Ezen hálózatok matematikai elemzése gráfelméleti módszerek segítségével történhet. Kritikus infrastruktúrákkal szemben természetes elvárás lehet, hogy egy (vagy esetleg néhány) infrastruktúra
elem meghibásodása esetén az infrastruktúra összefüggő maradjon, azaz lehetőség szerint ne jöjjenek létre egymástól elválasztott komponensek a hálózatban. Ezen hibatűrő
képesség gráfelméleti megfelelője a többszörös összefüggőség, melynek kiszámítására ismertek hatékony algoritmusok. Fontos kérdés, hogy ha egy kritikus infrastruktúra nem
teljesít bizonyos gráfelméleti megbízhatósággal kapcsolatos követelményeket, akkor hogyan lehet a lehető legkisebb költséggel kibővíteni az infrastruktúrát oly módon, hogy
ezen követelményeknek eleget tegyen.
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