Szponzorok

A Patent Csoport Magyarország öt meghatározó vagyonvédelmi vállalkozása közé
tartozik. A céget sportolók, rendőrök alapították. Az 1990-es alapítói gondolat
jónak bizonyult, a magán vagyonvédelem, a magán vagyonbiztonságot garantáló
szolgáltatás a gazdaságot segítő üzletággá növekedett. A Patent a mai napig teljesen
magyar tulajdonban van. A cégcsoport töretlen fejlődéséhez nagyban hozzájárult,
hogy a fejlesztések, a modernizálás, a legújabb, innovatív vagyonvédelmi eszközök
és eljárások alkalmazása tulajdonosi és vezetői elvárás volt mindig. A Patent, mint a
világ legnagyobb autógyárának vagyon és tűzbiztonságáról gondoskodó vállalkozás
a 2010-es években megkezdte a termelést segítő, a munkaerőhiányra is sok esetben
valós választ adó vagyonvédelmi szoftvereinek fejlesztését. Portaprogramja, elektro
nikus őrnaplója, járőrellenőrző programja, elektronikus jegyzőkönyve olyan lehetőséget ad ügyfelei kezébe, amelyek segítségével a termelés gyorsabb, egyszerűbb,
olcsóbb is lehet.
A Patent csoport győri központjában, és a területi igazgatóságokon: Sopronban,
Mosonmagyaróváron, Pápán, Zalaegerszegen közel kétszáz munkatárs dolgozik.
Az összes alkalmazott létszáma a kilencszázhoz közelít. Távfelügyeleti ügyfélkapcsolatok száma 15.000.

A Patent Csoport fontosnak tartja a közösségi felelősségvállalást, ezért kiemelt
támogatója Nyugat-Magyarországon, működési területén, a kultúrának, a
sportnak a segítő közösségeknek.
A Patent a múlttapasztalataira, a jelen eredményeire
építve a jövő biztonságának garanciája.
Harminc éve használja a Patent Csoport a hitvallását
tükröző jelmondatot:

Patent, a Biztonság Minősége!

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 egyik vezető iparvállalataként
jelentős mértékben járul hozzá a nemzetgazdaság
teljesítményéhez.
A dolgozók mellett a beszállítói és márkakeres
kedői körrel együtt a vállalat tízezernél több ember
számára teremt munkalehetőséget.
2017-ben a Magyar Suzuki az élre tört: 15 161 új autó értékesítésével része
sedését 13,04 százalékra növelte, és megszerezte az első helyet a személyautók
magyarországi piacán. A sikerből oroszlánrészt vállalt a Vitara mint a legna
gyobb darabszámban értékesített modell.
A Suzuki márkakereskedések száma tovább nőtt: immár 76 tagú hálózat vár
ja a vevőket az ország teljes területén. A vállalat a hazai piac mellett 128 ex
port országot szolgál ki: Európán kívül Ázsiában, Japánban, Dél-Amerikában,
Óceániában, sőt még Afrikában is magyar gyártású Vitara és SX4 S-Cross modellek futnak az utakon.
A Magyar Suzuki a 2017. december végén zárult üzleti évében több mint 2
milliárd euró értékesítési árbevételt ért el. Az üzem gyártószalagjairól 176 705
személygépkocsi gördült le, áprilisban pedig elkészült a 3 milliomodik hazai
gyártású Suzuki.
Az esztergomi gyár indulása óta vezető szerepet tölt be az innovatív gyártási
technológiák terén. A 2016-ban zárult 2,8 milliárd forint értékű gyármoderni
zációs beruházást követően a vállalat élen jár a magas fokú robotizáció terén.
Az „okos gyár” felé vezető úton 2020-ig a Magyar Suzuki újabb intelli
gens gyártási folyamatokat vezet be partnerei közreműködésével. Az európai
uniós forrásból támogatott 5,3 milliárd forint értékű korszerűsítés révén új,
versenyképes, biztonságos, tesztelt Suzuki prototípusok készülnek majd az esz
tergomi üzemben.
A folyamatos fejlesztések segítségével a Magyar Suzuki készen áll arra, hogy
az eddiginél is magasabb műszaki színvonalon, gazdaságosabban, biztonságo
sabban, a környezetet még inkább kímélve gyártson, és tovább erősítse vezető
szerepét a hazai autópiacon, helyét a nemzetközi autóiparban.

Enterprise Group PLM üzletág – Mérnöki megoldások
PLM üzletágunk komplex mérnöki megoldásokat és informatikai szolgáltatásokat kínál az ipari területen
működő vállalatoknak. A Siemens PLM és a Vero Software piacvezető megoldásai a termékek teljes életciklusát
lefedik, az ötlettől a tervezésen át egészen a gyártásig, valamint támogatják a termékfejlesztés és
újrafelhasználás folyamatát is.
Üzletágunk több évtizedes ipari tapasztalattal rendelkező mérnök és informatikai szakemberei és az Enterprise
Group stabil vállalati háttere biztosítja, hogy ügyfeleink minden esetben a speciális igényeknek megfelelő
személyre szabott és megbízható szolgáltatásokat kapják.
A PLM (Product Lifecycle Management) teljes termékéletciklus menedzsmentet tesz lehetővé magában foglalva
a számítógéppel támogatott tervező (CAD), és megmunkáló (CAM) megoldásokat. A PLM olyan előnyöket
biztosít, mint a piacra kerülési idő csökkentése, a termék minőségének javulása, a prototípus költségek
csökkentése, a potenciális értékesítési lehetőségek gyors azonosítása, valamint költségcsökkentés a korábbi
adatok újbóli felhasználásával és a mérnöki munkafolyamatok teljes integrálásával.
PLM üzletágunk a Siemens PLM Software által fejlesztett, jól ismert termékeket és a hozzájuk kapcsolódó
szolgáltatásokat kínál és a Solid Edge, NX, Teamcenter, Femap, Preactor, Process Simulate, Tecnomatix
RobotExpert megoldások disztribútoraként áll ügyfelei rendelkezésére. Az üzletág a gyártó cégek igényeinek
teljes körű kielégítésére, a világ legnagyobb CAM orientált CAD/CAM fejlesztője, a Vero Software megoldásait
kínálja partnerei számára. Ezek közül az Edgecam a forgácsoláshoz, a Radan rendszere a lemeztechnológiai
feladatokra és az Alphacam a fa- és kőmegmunkálásra szolgál kiváló megoldásként. További ismert Vero CAM
megoldások: Visi, WorkXplore és a WorkNC.
Az Enterprise Group PLM üzletága a PLM termékek és megoldások forgalmazása mellett a szoftverek
bevezetését, valamint a támogatást, frissítéseket, oktatásokat és a folyamatos rendelkezésre állást is biztosítja
partnerei számára.

Enterprise Group PLM Business Unit – Engineering Solutions
The PLM division provides complex engineering solutions and IT services for companies that operate in the field
of industry. The market-leading solutions of Siemens PLM and Vero Software cover the entire lifecycle of
products - from the original concept, through the design process, all the way to manufacturing - and support
product development and recycling. Our team of experts, with decades of experience in engineering, IT and
industry related projects, coupled with the stable corporate background of the Enterprise Group, ensures that
our clients will always receive reliable solutions that are customised to meet their own particular requirements.
PLM is a complex process which facilitates the management of a product’s entire lifecycle. It includes computeraided design (CAD) and manufacturing (CAM) solutions, but it is more complex than that, as it encompasses the
full lifecycle of products. PLM offers advantages such as time-to-market acceleration, product quality
improvements, prototype production cost reductions, rapid identification of potential sales opportunities and
overall cost savings by recycling previously obtained data and by fully integrating engineering work processes.
Our PLM division supplies the well-known products developed by Siemens PLM Software, as well as their
connected services. The division is ready to serve existing and future clients as a distributor of Solid Edge, NX,
Tecnomatix-RobotExpert-Process Simulate, Teamcenter, Femap and Preactor.
With solutions from Vero Software, the world’s largest CAM-oriented CAD/CAM developer, the division is
capable of comprehensively satisfying all the requirements of manufacturing companies. Among these solutions,
Edgecam is recommended for production machining, Radan for sheet metal manufacturing tasks, and Alphacam
for the wood and stone industries. Further well-known industry solutions are: Visi, WorkNC and WorkXplore.
Enterprise Group’s PLM division also helps partners with the introduction of new software, as well as support
and updates, training programs and constant availability.
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A Power Belt Kft. Magyarország egyik piacvezető
nagykereskedelmi cége a hajtástechnikai termékek forgalmazásában. Cégünk 1993-ban alakult,
mint ékszíj kereskedelmi vállalkozás, azonban a
piaci igények folyamatos figyelembevételével
fokozatosan bővítettük termékkínálatunkat, így
mára a hajtástechnika területének széles választékával rendelkezünk. Fennállásunk alatt vállalatunk nemzetközi szintre nőtte ki magát. Jelenleg
öt országban van kereskedelmi egységünk: Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, Ukrajnában és Szerbiában.

Power Belt Ltd is one of the market leader wholesalers in Hungary distributing wide range of transmissional products. Our company was established in 1993 as a V-belt distributor company.
Considering the market needs during the recent
years, our firm continuously increased the product range. Today we are able to supply customers
with the complete choice of transmission technology. In our 20 years of existence our company has
been expanding internationally. Our commercial
units are present in the following countries: Hungary, Romania, Slovakia, Ukraine, and Serbia.

IMMÁR 25 ÉVE

ALREADY 25 YEARS

Megoldás az iparban!
Közel 10 000 m2 felületű
raktár megközelítőleg
20 000 féle termék
Almost 10 000 square
metre warehouses
around 20 000 kinds
of products

Több mint 20 ország
300 beszállítója
a partnerünk
We have 300 suppliers
from more than
20 countries

Solutions for industry!
SZOLGÁLTATÁS

SERVICE

speciális alkatrészek gyors
beszerzése az egyéni igények
alapján

fast supply for standard and
special products as well
according to any individual
needs

műszaki támogatás,
tanácsadás biztosítása
a termékspecialistáink
szakértelmével

we provide technical support
and assistance with the
knowledge of our experts

folyamatos termékfejlesztés,
innovatív megoldások
keresése költséghatékonyság
szempontjából

continuous product
development, searching for
innovative solutions based on
cost effective factors

valós raktárkészletünk elérése
24 órában webáruházunkon
keresztül

real-time stock availability in
24 hours via our webshop

a gyártók készletének közvetlen
elérése weboldalunkon

direct access to the stock of the
manufacturers via our website

FERZOL LTD.

Address: Hungary 2769 Tápiószőlős, Ceglédi út 15.
Phone: + 36 53 585 080
Webpage: www.ferzol.hu

FERZOL LTD. is present on field of metal processing and within that the sheet metal fabrication for 28 years. Our core
values are unchanged since the foundation of our company: satisfying the needs of the customer – should it be a complex
task or of highest quality – is our top priority. Flexibility, which is expected more and more by our customers is also of
importance. This is to be meet by keeping the efficiency of our production processes high and continuously improving
them. To be able to perform excellently, we operate with highest level of technology and the most modern equipment.
We are proud of the unbroken progression of our company since the beginning. One of the most important conditions –
besides the work of our colleagues – was the support and loyalty of our suppliers and partners. This 28 year demonstrates
that the success is the result of our joint efforts. Being a 100% Hungarian owned sheet metal processing company,
FERZOL LTD. commits to further growth and development which we see possible only if our customers are satisfied
with our performance. Besides its traditional European markets our company supplies its products from North America
to Asia as well to the following industrial segments: bank technology, electronics, electrical structures, cabinets,
agricultural machinery, food industry, cooling general machine and equipment manufacturing, vehicle production and car
industry.
We have the following key competences in sheet metal processing:
Cutting
2D and 3D laser cutters
Traditional shearing
Punching
CNC punching machines
Automatic sheet loading
Grinding and deburring Bending
CNC bending machines
Automatic panel bending
machine
Fully automatic bending cell
Pressing
Excentric and hydraulic
presses
Assembly
Manual welding
3D welding robot cell
PEM serting, toxing
Panel gasketing
Powder coating
Manual Iron-Phosphate
technology
Automatic Nanoceramic technology

Családi irányítás alatt álló, független vállalatcsoport
vagyunk. A miniatűr és mikromotorok területén a
technológiai élvonalba tartozunk, innovatív termékeinkkel
új utakat nyitunk. Feladatunknak tekintjük olyan
hajtásmegoldások
kidolgozását,
amelyek
az
alkalmazásaik által támasztott követelményeknek
optimálisan eleget tesznek. Azon piacok számára kínálunk
hajtásmegoldásokat, amelyeken a pontosság és a
megbízhatóság a döntő a legkisebb térrészekben.
Hajtásmegoldásaink a világon egyedülállóvá tesznek
bennünket, biztosítják számunkra a tartós sikert és az
egészséges növekedést.
A FAULHABER KÍNÁLATA SOKFÉLE
Portfóliónk a kiváló fejlesztésű miniatűr- és mikromotor-technológia leggazdagabb kínálatát tartalmazza, amely a világ
bármely pontjáról elérhető. Nemzetközi, innovatív és kooperatív hálózatunk révén a sokféleségből eredő lehetőségeket
arra használjuk, hogy ügyfeleinknek egyedi és sikeres megoldásokat kínáljunk.
A FAULHABER MAGA AZ INNOVÁCIÓ
Az a filozófiánk, hogy technológiai szempontból mindig egy orrhosszal járjunk a világ előtt. Mi vagyunk az úttörők,
körülnézünk, és a jövendő követelményeket figyelembe véve folyamatosan fejlesztjük tovább a nagy teljesítményű
bázistechnológiákat.
A FAULHABER SZENVEDÉLYES
A gépipari csúcsteljesítményünk és a széles körű technológiai know-how új világot nyit ügyfeleinknek, alkalmazásaikhoz
precízen illeszkedő megoldásainkkal. Új technológiákat fejlesztünk ki, támogatjuk az új ötleteket, és folyamatosan tovább
képezzük magunkat. Büszkék vagyunk arra, hogy mi vagyunk a FAULHABER.
A FAULHABER MAGA A MINŐSÉG
Világszerte a kiemelkedően jó minőséget és a legjobb szolgáltatásokat kínáljuk. Ezt a kiváló helyzetet annak köszönhetjük,
hogy valamennyi munkatársunkat a kompromisszumok nélküli minőségtudatosság jellemzi.
A FAULHABER ÖSZTÖNZÉS
Termékeink és szolgáltatásaink sikere munkatársaink teljesítményén alapul, mivel mindegyik FAULHABER motorban a
munkatársak hozzáértése és motivációja rejlik. Ezért munkatársaink és főként az utánpótlásuk támogatása igen nagy
jelentőséggel bír. A működőképes vállalati kultúra, valamint a következetes személyzeti munka nagyban hozzájárul ahhoz,
hogy az egyes munkatársak optimálisan kibontakoztathassák tehetségüket.
A FAULHABER PARTNER
Megéljük értékeinket. Közvetlen kapcsolatot ápolunk ügyfeleinkkel, üzlettársainkkal és kollégáinkkal, hogy megérthessük
és teljesíthessük igényeiket és kívánságaikat. Nyitottak és őszinték vagyunk, tisztelettel és nagyrabecsüléssel viselkedünk
egymással. Becsületesek vagyunk, álljuk a szavunkat, és felelősséget vállalunk valamennyi tevékenységünkért, mindez
alapja a bizalomteljes együttműködésnek.
A FAULHABER A JÖVŐ
Tudatában vagyunk a jövő generációkkal szembeni felelősségünknek, és tevékenységünkkel hozzájárulunk a hosszú távú
biztonsághoz. Felelősségteljesen és tudatosan tevékenykedünk a környezet és az erőforrások kímélése érdekében,
következetes újrahasznosítással, a nemzetközi klímavédelmi előírások szigorú betartásával, az energiahordozók és
nyersanyagok felelősségtudatos használatával.
Faulhaber Motors Hungaria Kft.
2730 Albertirsa, Dózsa György u. 29.
Telefon: 06 (53) 570-041
Internet: www.faulhaber.com

Abstracts Book of 10th
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X. International Engineering Symposium at Banki, Budapest, 21 Nov, 2018

Preface
This is the 10th time that the Bánki Donát Faculty of Mechanical and Safety Engineering, Óbuda University has organized its international conference, named International
Engineering Symposium at Bánki. This jubilee event includes 28 English and 34 Hungarian scientific conference presentations.
The first plenary lecturer is Brankica Popovic, associate professor from the University
of Criminal Investigation and Police Studies, Belgrade and she will present her studies
from the field of digital forensics from police perspective. The next lecturer is Tibor
Kovács, head of department at the Bánki Faculty of Mechanical and Safety Engineering,
Óbuda University, who summarizes the development of the safety engineering program,
which started 25 years ago. The line of plenary lectures is followed by the introduction
of our industrial partners and their technological innovations. The representatives of the
Enterprise Group and PATENT ŐR Zrt. will present their studies.
The lectures in the afternoon sections will be presented in English or Hungarian.
Among the four English-language sections, the first is dedicated to the partners of the
OE BGK international project, NatRisk (Development of Master Curricula for Natural
Disasters Risk Management in Western Balkan Countries, Erasmus + Capacity Building
in Higher Education, http://natrisk.ni.ac.rs/), and it is organized as a mini symposium.
Two sections in English are concerned with materials and manufacturing technologies
and the fourth covers the field of security. The number of Hungarian sessions is six:
IT Technology and Security, Materials Technology 1-2, Safety, Vehicle Technology and
Manufacturing Technology.
The presented research works at IESB 2018 conference will be published after a reviewing process in Bánki Reports (Bánki Közlemények) journal at the beginning of 2019
(http://bk.bgk.uni-obuda.hu).
We thank to all lecturers for presenting their research work and contributing to the
improvement of the IESB 2018 conference.

					 Ágota Drégelyi-Kiss
				
Chair of the Scientific Committee IESB 2018
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Előszó
Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara idén
tizedik alkalommal szervezi meg a nemzetközi konferenciáját International Engineering
Symposium at Bánki néven. Ezen a jubileumi eseményen 28 angol nyelvű és 34 magyar
nyelvű tudományos előadás hangzik el.
A délelőtti, angol nyelvű plenáris előadások sorában elsőként Brankica Popovic, a
belgrádi Kriminalisztikai Rendőrakadémia egyetemi docense mutat be digitális törvény
széki megoldásokat a rendőrség szemszögéből. Kovács Tibor, az Óbudai Egyetem Bánki
Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának tanszékvezető egyetemi docense
a Karunkon folyó biztonságtechnikai mérnöki képzés 25 évét foglalja össze előadásában.
A plenáris előadások sorát ipari partnereink bemutatkozása és technológiai újdonságai
követik. Ezek közül elsőként az Enterprise Group, majd a PATENT ŐR Zrt. képviselője
tartja meg az előadását.
A délutáni szekció előadások angol és magyar nyelven hangzanak el. A négy angol nyelvű szekció közül az első dedikáltan az ÓE BGK nemzetközi projekt partnerei
részére, a NatRisk (Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries, Erasmus+ Capacity building in Higher Education,
http://natrisk.ni.ac.rs/) kerül mini szimpóziumként megrendezésre. Két angol nyelvű
szekció az anyag-és gyártástechnológia témáját érintik, valamint a negyedik a biztonság
területét öleli fel. A magyar nyelvű szekciók száma hat: IT technológia és biztonság,
Anyagtechnológia 1-2, Biztonság, Járműtechnológia és Gyártástechnológia.
A konferencián elhangzott előadásokat a szervező bizottság lektorálás után a Bánki
Közlemények (Bánki Reports) folyóiratban jelenteti meg 2019 elején.
Köszönjük minden előadónak, hogy részvételükkel és kutatási munkájuk bemutatásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az IESB 2018 konferencia színvonalát emeljék.

					 Drégelyi-Kiss Ágota
				
IESB 2018 Tudományos Bizottságának elnöke
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Programok
930-1000 Registration
Plenary lectures in English (II. 252)
1000-1020 Opening Ceremony: RÉTI Tamás (professor emeritus, Bánki Donát Faculty of Mechanical and Safety Engineering, Óbuda University), FELDE Imre (vice rector for
research and International relations, Óbuda University), Milan GOCIC (NatRisk
project leader, University of Nis, Serbia)
1020-1050 Brankica POPOVIC, Nenad MILIC (University of Criminal Investigation and Police Studies, Belgrade, Serbia)
Emerging Challenges in Digital Forensics – Police Perspective
1050-1120 KOVÁCS Tibor (Bánki Donát Faculty of Mechanical and Safety Engineering, Óbuda
University)
25 thoughts about our 25 years in higher education of safety and security technology
1120-1140 TAKÁCS Tibor (Enterprise Group, Hungary)
CAD/CAM Solutions from Enterprise Group – for Education and Research
1140-1200 MAITINSKY András (PATENT ŐR Zrt., Hungary)
Security Line Softwere Developments of Patent Group: the Active Security of the
Future – the Future of the Active Security

1200-1210 Group photo
1210-1330 Lunch
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Section A – Mini Symposium for Natrisk partners 1330-1510 (I. 114)
Chair: ANCZA Erzsébet, Co-chairs: Milan GOCIC, Slavisa TRAJKOVIC

1. Milan GOCIC, Mladen MILANOVIC, Slavisa TRAJKOVIC, Dragan MILICEVIC,
Judit BARTHOLY, Rita PONGRÁCZ, Anna KIS: Analysis of Precipitation-related Extreme Climatic Indices for Hungary
2. Rade SLAVKOVIĆ , Aleksandar DUMIĆ , Saša STOJANOVIĆ: Industrial accidents in
defense industry –consequeces, prevention and reaction
3. Jelena DJOKIC, Nebojsa ARSIC, Jelisaveta MARJANOVIC, Jovana GALJAK: Chemical
Hazard Simulation In Trepca Zinc Plant
4. J. H. F. de JESUS, T. T. da S. MATOS, I. M. SZILÁGYI, G. da C. CUNHA,
A. S. MANGRICH, L. P. C. ROMÃO: Adsorption Of Aromatic Compounds By Biochar:
Influence Of The Precursor Biomass
5. Nain MUKESH: Evaluating the performance of water/wind Plant Power Plant clusters
using AHP method
6. Dániel LOVÁSZ, István MOHAROS: Automatization of greenhouses, using

alternative energy technologies

Section B1 – Materials- and Manufacturing Technologies 1330-1510 (I. 113)
Chair: CZIFRA Árpád

1. Konrád Ádám STUPIÁN, Árpád CZIFRA: Characterisation of the dominant geometric
features and their application for engineering surfaces
2. Thong LE BA, Imre Miklós SZILÁGYI: Recent Progress in Graphene based Nanofluids –
A Concise Review
3. Kawan M. ABDULRAHMAN , Viktor GONDA , and Mihály RÉGER: Finite element
modeling strategies for Semi-Solid Forming
4. Vargas RAMIRO, GONDA Viktor: Comparison of creep behavior for lead free solders
Sn-3.5Ag, SAC305 and SAC387
5. Tsegelnyk YEVGEN: The influence of the laser paint stripping on the fatigue crack propagation of aluminum alloys
6. Bálint FAZEKAS, Tibor GODA: Material parameter extraction by hyper-viscoelastic stress
solution-based parameter identification methods

Section C – IT technológia, biztonság 1330-1510 (I. 112)
Elnök: TÓTH-LAUFER Edit

1. BAKUCZ Péter, LEIDECKER Balázs: Szoftverhatékonyság analízis, a bizonytalanságok
adaptív szabályozásával
2. TÓTH-LAUFER Edit: Műveletigény csökkentési lehetőségei valós idejű fuzzy következtetési rendszerekben
3. NEUROHR Zsolt Barnabás: Lágyszámítási módszerek a képfeldolgozásban
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4. NYIKES Zoltán: Önvédelmi lehetőségek a kibertérben
5. SZARVÁK Anikó: Hogyan rontja a simplification a személyes biztonságot?
6. SZABÓ Zsolt: Az információbiztonsági képzési projekt sikertényezői

Section D1 – Anyagtechnológia 1330-1510 (I. 111)
Elnök: FÁBIÁN Enikő Réka

1. KENÉZ Attila Zsolt, BAGYINSZKI Gyula: Lézerhegesztési paraméterek hatásának vizsgálata a lézerhegesztett gyémántszegmenses fúrókoronák törésértékeinek viselkedésére
2. PINKE Péter, KOVÁCS Tünde, SZÉLL Károly: Vékony lemezek hegesztés technológiájának tervezése
3. FEJES Gergő Richárd, GONDA Viktor, MUCSI András: Könyöksajtolt réz átalakulási kinetikájának vizsgálata
4. TÓTH László, FÁBIÁN Enikő Réka, HUSZÁK Csenge: Hőkezelő technológiák hatásai a
Böhler K110-es acél kopásállóságára
5. BAKOSNÉ DIÓSZEGI Mónika: A Mechanika tantárgy oktatásába integrált Csoportos
Projekt Feladat kísérleti alkalmazásának tapasztalatai

Section E – Biztonság 1330-1510 (I. 115)
Elnök: BEREK Tamás

1. SZABÓ Lajos: Az idő és a biztonság
2. OTTI Csaba: A biztonsági rendszerek felhasználói attitűdje, értékelése és befolyásolásának
lehetőségei
3. HORVÁTH András: A XXI. századi migráció okainak és következményeinek hatása az
Európa Unióra
4. LÁNYI Márton: Rendszerlogisztikai működési modell a blokklánc technológia
felhasználásával
5. JÓKAI Erika: Munkaszimulátorok alkalmazása sérülékeny munkavállalói kör munkahelyi
biztonsága és egészségvédelme érdekében
6. SZABÓ Gyula: A kockázatértékelés változó szerepe a munkahelyi biztonság és egészségmegőrzésben

1510-1540 Coffee break
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Section F – Security 1540-1710 (I. 114)
Chair: MESTER Gyula

1. Petar ČISAR, Sanja MARAVIĆ ČISAR, Igor FÜRSTNER: General Characteristics Of Android Browsers With Focus On Security And Privacy Features
2. Ivona NINKOV: A right to privacy as a fundamental human right in correlation with data
protection
3. Lafee ALSHAMAILEH: Possible Biometric technologies in Aviation
4. Armand VIPLAK: The requirements and evaluation of the protection of nuclear power
plants
5. Gyula MESTER: An Overview of Autonomous Self Driving Robotic Cars
6. Malak SHATNAWI: Information Risk Assessment For Automated Vehicles
7. Ivan DELOVSKI: Information as a threat to National Security

Section B2 – Materials- and Manufacturing Technologies 1540-1710 (I. 113)
Chair: MIKÓ Balázs

1. Ibrahim Etem SAKLAKOGLU, Ozden ISBILIR: Effect of Interrupted Cutting of Variable
Loading on Cutting Tool
2. MIKÓ Balázs; Branko ŠTRBAC; NAGY János: Investigation of minimum zone method
algorithms in case of flatness
3. Livia CVETITYANIN, Agota DREGELYI-KISS, Richard HORVATH: A model for predicting vibration in turning process due to mass variation
4. Olga SHYPUL: Modern methods of finishing edges and cleaning surfaces of metal parts
5. Nurşen SAKLAKOĞLU, Fırat ÜNALP, Mehmet Cem DEMİR, Çağlar HOCALAR, Selçuk
DEMIROK: Effect of Cooling Rate on the Microstructure and Mechanical Properties of
Low Carbon Steel
6. Hassanen JABER and Tunde KOVACS: Development of Selective Laser Melting of Ti6Al4V
Alloy for Tissue Engineering: Review
7. Kassab AL-OMARI, Zsolt VERES: Investigation of Al-Si Eutectic in Stirred Al-Si Alloys

Section G – Járműtechnológia 1540-1710 (I. 112)
Elnök: FARKAS Gabriella

1. SZŰCS Balázs: Gépi tanulás alkalmazása lehetőségei hibadetektálásra belsőégésű motorok
összeszerelésénél
2. KISS Gábor, BERECZ Csilla, TÓTH László: Hogyan verjük át az önvezető járműveket?
3. HETYEI Csaba, SZLIVKA Ferenc: Szélturbina telepítéshez előterelők vizsgálata lakótelepi
környezetben
4. SZAKÁCS Tamás: Űrdinamikai modellezés
5. KONCZ Annamária: A Toyota Termelési Rendszer bemutatása és gyakorlati alkalmazásai
6. FARKAS Gabriella, TÓTH Georgina Nóra: Minőségfejlesztés megvalósítása QFD módszerrel
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Section I – Gyártástechnológia 1540-1710 (I. 115)
Elnök: PALÁSTI-KOVÁCS Béla

1. FARKAS Gabriella, SIPOS Sándor, RÁCZI Viktor: A felületképzés elemzése többirányú
esztergáláskor
2. CZIFRA Árpád: Sdr-Sdq topológiai térkép alkalmazása műszaki felületek jellemzésére
3. SZUCHY Péter: Kutatások az akusztikus metaanyagok területén
4. GEIER Norbert: Speciális forgácsoló szerszámok és technológiák szálerősített polimer
kompozitok megmunkálásához: Áttekintés
5. CZIFRA György, VARRÓ Csaba: Célgéptervezés projektalapon

Section D2 – Anyagtechnológia 1540-1710 (I. 111)
Elnök: RÁTHY Istvánné

1. RÁTHY Istvánné, PINKE Péter, NAGYNÉ HALÁSZ Erzsébet: Szemcsés anyagokkal társított polipropilén mátrixú kompozitok morfológiai vizsgálata
2. KOVÁCS Tünde, PINKE Péter, SZÉLL Károly: Szerszámacél kopásállóság növelése hőkezeléssel és felületkezeléssel
3. KULCSÁR Klaudia, KÓNYA János: Subperiostealis implantátumokhoz persely és abutment geometriai kialakítása végeselem analízis segítségével
4. KÓNYA János, KULCSÁR Klaudia: A fogászatban használt egyéni subperiostealis implantátum rögzítő pontjainak technológiai lehetőségein és tapasztalatokon alapuló tervezési
folyamata, eredményei
5. HARASZTI Ferenc, ŐSZI Arnold: Hőkamera alkalmazása kontaktkorrózió vizsgálatára
pilóta nélküli repülőgéppel
6. SZILÁGYI Imre Miklós: Funkcionális nanokompozitok
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Emerging Challenges in Digital Forensics
– Police Perspective
Brankica POPOVIC, Nenad MILIC
University of Criminal Investigation and Police Studies, Belgrade, Serbia
brankica.popovic@kpa.edu.rs
The enhancement and proliferation of information-communication technology (ICT)
and rapid integration of the Internet in almost all aspects of human activity, although
have large beneficial effect, have also increased vulnerability of modern society through
introduction of novel types of criminal activity–cybercrime. Cloud computing as well
as ubiquitous&pervasive computing are changing the way society behave, giving such
technologies a significant role in committing or assisting a crime, since data held on
digital devices can give a detailed insight into people’s lives, communications, habits,
contacts, friends, family and acquaintances. In order to help police investigation of such
crimes, digital forensic is performed with aim to collect crime related information from
various digital media (electronic devices and cloud-based services), analyze it and provide digital evidence to the court. While it must be done in efficient and timely manner,
police are facing the fact that there is a dramatic increase in the volume, variety, velocity,
and veracity of data available for digital forensic analysis. Although there is an expansion in the market of digital forensic tools, some challenges still remain and some new
have emerged. Some of them include hardware issues such as difficulties in volatile data
forensics and occurrence of new technologies (i.e. solid-state drives, SSD) and software
issues such as widely utilization of cloud-based services, changes in popular applications
(i.e. mobile chat applications containing features of self-erase on delivery) and operating
system and increasing usage of encryption in devices. Legal issues must also not be underestimated since evolving privacy and data protection regulations (both national and
international), as well as the issues regarding the practice of „bring your own device”
(BYOD), may add to the complexity of gathering forensic evidence. In this paper a brief
explanation of digital forensic emerging challenges will be given, emphasizing the most
important issues from police perspective.
Keywords: Digital forensic, Digital evidence, Cybercrime, Police, Criminal investigation
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25 THoughts About our 25 Years in Higher
Education of Safety and Security Technology
Tibor KOVÁCS
Bánki Donát Faculty of Mechanical and Safety Engineering, Óbuda University, Budapest,
Hungary
kovacs.tibor@bgk.uni-obuda.hu
The education of safety and security technology engineers commenced at Budapest
Polytechnic in 1993. The members of educational alliance were Donát Bánki Mechanical Engineering College (BGDF), Kálmán Kandó Electrical Engineering College, Light
Industry Technical College, Miklós Ybl Technical College and János Bolyai Military
Technical College (BJKMF). An independent full-time training in safety and security
engineering was launched by BJKMF in 1997, in parallel, a part-time training was initiated by BGDF in 1999. Professors of the two colleges mentioned taught their own special
subjects in both colleges between 1996 and 2000. The collaboration was transformed,
when the independence of both colleges finished. BGDF became a member as a faculty
of the newly established Budapest Technical College (its denomination Donát Bánki
Mechanical Engineering College Faculty) and BJKMF was likewise integrated as faculty
to Miklós Zrínyi National Defense University. The common education was temporarily
halted, but after the accession to Bologna Process, it restarted from September 2005.
The educational experiences, infrastructures and qualified professors were available in
both institutes, which allowed the introduction of MSc trainings in the field of safety
and security engineering from September 2006, as well. The name of Donát Bánki Mechanical Engineering faculty was changed to Donát Bánki Mechanical and Safety and
Security Technology Engineering Faculty. Óbuda University was established from 1st
January 2010, which is a successor of Budapest Technical College. The Óbuda University
Doctoral School on Safety and Security Sciences was accredited in 2012, enabling the
continuation of MSc studies at a scientific level. At National University of Public Service,
the successor of National Defense University, the safety and security technology engineering education ceased completely in 2015. It means that the full spectrum of safety
and security technology education is available exclusively at Donát Bánki Mechanical
and Safety and Security Technology Engineering Faculty of Óbuda University. In my
presentation, I am going to recite the above mentioned events in a slightly irregular
style, evoking the protagonists of last 25 years, that is the founders, present and former
professors and students.
Keywords: Budapest Polytechnic, Budapest Technical College, Óbuda University, Donát
Bánki Mechanical and Safety and Security Technology Engineering Faculty, Óbuda University Doctoral School on Safety and Security Sciences
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25 gondolat a 25 éves
biztonságtechnikai mérnökképzésről
A biztonságtechnikai mérnökképzés 1993-ban kezdődött meg a Budapesti Politechnikumban. Az oktatási szövetség tagja volt a Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskola
(BGDF), a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskola, a Könnyűipari Műszaki Főiskola,
az Ybl Miklós Műszaki Főiskola és a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola (BJKMF).
A BJKMF 1997-ben önálló biztonságtechnikai nappali mérnökképzés indított, míg
a BDGF 1999-ben a levelező képzést vezette be. 1996-2000 között az említett két intézmény tanárai szaktárgyaikat egymás intézményeiben is oktatták. Az együttműködés
átalakult, amikor megszűnt mindkét főiskola önállósága, a BDGF az újonnan létrejövő
Budapesti Műszaki Főiskola tagja lett, Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar elnevezéssel, a BJKMF pedig beintegrálódott a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
szervezetébe, ugyancsak főiskolai karként. Az új intézmények megjelenésével a közös
képzés átmenetileg megszűnt, majd a bolognai folyamathoz történő csatlakozás után
2005 szeptemberétől újra indult. A két intézményben a rendelkezésre álló oktatási
tapasztalat, infrastruktúra és a megfelelő oktatói állomány lehetővé tette a biztonságtechnikai mérnökképzésben az MSc képzés beindítását is (2006 szeptember), a Bánki Donát
Gépészmérnöki Kar neve pedig kiegészült a „Biztonságtechnikai” szóval. 2010. január
1-jével került létesítésre az Óbudai Egyetem (a Budapesti Műszaki Főiskola jogutódja).
Az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskolája 2012-ben került akkreditálásra, ezzel lehetővé vált az MSc szintű tanulmányok tudományos igényű folytatása. 2015re a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem jogutódjában, a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemen a biztonságtechnikai mérnökképzés gyakorlatilag megszűnt. Ez azt jelenti,
hogy a biztonságtechnikai mérnökképzés teljes vertikuma jelenleg az Óbudai Egyetem
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán érhető el. Előadásom a fentebb felsorolt eseményeket dolgozza fel kissé rendhagyó módon: idézve az elmúlt 25 év
„főszereplőit”, azaz az alapítókat, jelenlegi és volt oktatókat, hallgatókat.
Kulcsszavak: Budapesti Politechnikum, Budapesti Műszaki Főiskola, Óbudai Egyetem,
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola
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Finite Element Modeling
Strategies for Semi-Solid Forming
Kawan Mahmood ABDULRAHMAN*, Viktor GONDA, Mihály RÉGER
Bánki Donát Faculty of Mechanical and Safety Engineering, Óbuda University, Budapest,
Hungary
kawan.abdulrahman@bgk.uni-obuda.hu
Semi-Solid Forming is a forming method for metallic alloys where the thixotropic behaviour of materials is employed. Thixotropic behaviour occurs in solid-liquid temperature region for alloys. Semi-solid Forming processing can be classified as an operation
between casting and forging.The Semi-solid Forming tools and their adjustment, is most
cases a result from experience and from a series of experiments. These tools development will aﬀect the time to manufacturing and the proﬁtability of the manufacturing.
Using ﬁnite element method it can be reduced extensively by adding results of a numeri
cal approach to the Forming experience. However, ﬁnite element modeling constitutes
complex computations that require the knowledge of diﬀerent process characteristics
and accurate numerical methods for instance the strain, stress, friction and working
force.
In this study, a finite element model of the hot forming operation of a gear is presented.
The first purpose of this study is to utilize finite element modeling in Marc for the app
lication in 2-D modeling of the forming processes, and in particular, modeling of hot
forging of the gear, and further to analyse the force characteristics of the operation. The
second purpose is to correct the molds and the volume of the raw materials so that we
can produce high quality parts and low pressure on the molds. The last purpose is the
evaluation of the effect of coefficient of friction and temperature on process.
The results show that the effective stress will increase with rising coefficient of friction,
and with increasing the temperature the press force decreases and effective plastic strain
increases. For semi-solid forming, the comparisons and performance of the elastic-plastic material model are demonstrated. Enhancement in Marc for the rigid-plastic material model is described. It can be concluded in this study that the rigid-plastic material
model in Marc speeds up the simulation with less computational power required.
Keywords:
Semisolid forming; Forging operations; Finite element modeling; Thermal-mechanical
material models; Evaluation of friction models; Marc Mentat; Finite element modeling.
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Investigation of Al-Si Eutectic
in Stirred Al-Si Alloys
Kassab Al-OMARI*, Zsolt VERES
Bánki Donát Faculty of Mechanical and Safety Engineering, Óbuda University, Budapest,
Hungary
kassabalomari1992@gmail.com
A lot of industrial production processes contain melting and solidification of metals
and alloys during production of different components. The essential manufacturing
processes such as ingot casting, continuous casting, squeeze casting, pressure casting,
atomization, and finishing manufacturing processes such as welding, soldering, brazing,
cladding, and sintering, use solidification as an important step or stage of the process,
one of the most solidification material using is called Eutectic alloys. Eutectic morphology is
characterized by concurrent growth of two (or more) phases from a liquid, i.e. (L → α + β).
Eutectic alloys are very important part of the materials of industry. The Al-Si eutectic
alloys are the most often used alloys in the car industry. It is the raw material of casting
for many parts of cars. And it is an important material of brazing as well.
Nowadays using of rotation magnetic field (RMF) in solidification processes, specially for
metals and semiconductors is common due to effect of material microstructure behavior
during solidification. The result of using rotation magnetic field on the microstructure of
alloys will improve the performance and give much better quality products.
In first part of the master thesis I studied the effect of RMF on the microstructure of
stirred Al-Si eutectic alloys and compare it with normal unidirectional microstructure
solidification for the same alloys. The second part of my research cover the investigation
of effect changing the rotation magnetic field speed on microstructure of Al-Si eutectic
alloys. The used method by investigate of microstructure for Al-Si eutectic alloys is measuring the length, direction of eutectic lamellas, and another microstructure features.
The equipment and machine what we used in this research topic is the rotation magnetic
field instrument, electronic microscope, image J software.
Keywords:
Solidification, Eutectic, Rotation magnetic field, Al-Si eutectic alloy
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Possible Biometric technologies in Aviation
Lafee ALSHAMAILEH
Doctoral School on Safety and Security Sciences, Óbuda University, Budapest, Hungary
lafee_80@hotmail.com
Biometric systems are Statistical and Mathematical Methods for Data Analysis in Biological Sciences. Now the term also refers to the techniques of identifying individuals
through the biological characteristics of the body or behavior, such as fingerprint, iris,
Retina, sound, and signature to distinguish a person from the rest of the people.
We may use biometrics consciously or unconsciously; half of a person is sometimes
referred to as „the long brown-haired boy” or „the short girl with blond hair and blue
eyes.” Biometrics are used to identify people based on their physical characteristics.
Europe now leads the world in the use of biometrics, and the largest market is likely to
be in Asia, specifically in South Korea and Japan.
Biometrics can be divided into two categories: physical (physical / physiological) charac
teristics, and behavioral characteristics; they rely on the extraction of data from anatomi
cal measurements of the person. The second category is less stable than the first, changes
with pressure or weakness, and is less secure. But it has an advantage over the first cate
gory where it can be unclear to the person, that is, it can be identified without being
aware that it has undergone this process and is more acceptable to people because it is
less intrusive. The aim of this research is to find a better system solutions using biometrics in order to achieve higher level of safety and security in airplanes and maintenance
centers, and to prevent theft, corruption or system hacking.
Keywords:
Biometrics, Security, Identifying

Experiences of Experimental Application
of Group Project Task Integrated in the Mechanics Course
BAKOSNÉ DIÓSZEGI Mónika
Bánki Donát Faculty of Mechanical and Safety Engineering, Óbuda University, Budapest,
Hungary
dioszegi.monika@bgk.uni-obuda.hu
At engineer training the large dropout rate of the students is not surprising. At the beginning of higher education studies, the number of unsuccessful students is significant.
Of course, there are several reasons for this, including the low admission level, the lack
of suitability, the misconception of the exact knowledge for the profession. We can only
partially reduce these reasons as a tutor.
24
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The introduction of mentor lessons helps to orientate in the high school and university
learning systems. Close-up lessons can solve the differenties in freshman’s knowledge.
Both optional classes are mainly visited by motivated students who, by their attitudes,
are more likely to be successful in higher education.
As tutors, therefore, we have to deal with the problem within the obligatory basic subject
lessons. It is crucial to stimulate motivation that accompanies university studies and attitudes towards professional development. It is important to understand the usefulness
of basic subjects, the importance of acquiring knowledge, in accordance with the needs
of the labor market. All this needs practical implementation near to today’s youth, with
the help of infocommunication tools they use for almost 24 hours a day.
Keywords:
Motivation, Practical, Task-based

A Mechanika tantárgy oktatásába integrált
Csoportos Projekt Feladat
kísérleti alkalmazásának tapasztalatai
A mérnökképzésben nem meglepő a Hallgatók nagyarányú lemorzsolódása. Főként a
felsőoktatási tanulmányok kezdetén jelentős a tanulmányukat sikertelenül teljesítők száma.
Ennek természetesen több oka is lehet, melyek közé tartozik az alacsony felvételi pont
határ, a felvételi alkalmassági hiánya, a szakma pontos ismeretének tévhite is. Ezen okok
mérséklését oktatóként csak részben tudjuk befolyásolni.
A Patronáló órák bevezetése segíti a középiskolai és az egyetemi tanulási-számonkérési
rendszerben történő eligazodást. A Felzárkóztató kurzusok az eltérő tudással beérkezett
Hallgatói összetétel tudás kiegyenlítését oldhatja meg. Mindkét - nem kötelező órarendi
órán - a motivált Hallgatók vannak jelen, akik hozzáállásuknál fogva amúgy is nagyobb
eséllyel veszik sikeresen a felsőoktatásban felmerülő akadályokat.
Oktatóként tehát feladatunk a kötelező szakmai alapozó tantárgyak órarendi keretein
belül is kezelnünk a problémát. Kulcsfontosságú a motiváltság serkentése, amely végigkíséri az egyetemi tanulmányokat, a szakmai fejlődéshez való hozzáállást. Az egyes
alaptárgyak hasznosságának beláttatása, az ismeret elsajátításának fontossága, a munka
erőpiac igényeinek megfelelően. Mindez a mai fiatalokhoz közel álló gyakorlatias kivitelben, megtámogatva – a nap szinte 24 órájában általuk használt– infokommunikációs
eszközökkel.
Kulcsszavak:
motiváció, gyakorlatias, feladat alapú
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Software Performance Determination
by Active Control of Uncertainities
BAKUCZ Peter*, LEIDECKER Balázs
Bánki Donát Faculty of Mechanical and Safety Engineering, Óbuda University, Budapest,
Hungary
bakucz.peter@bgk.uni-obuda.hu
The controller (and / or runnable) function analysis in the autonomous driving software
development process is a strong nonlinear problem, and to be approximated by adaptive
structure based on reference measurements. In this work we use for the performance determination the FxLMS algorithm, which is a modified/filtered version of the LMS algorithm. Mathematically, we investigate the effect of uncertain model on the performance
of a regularized l2 model predictive controller with input and input-rate constraints.
We use a FxLMS model for prediction of the uncertain controller outputs. In contrast
to state space parametrizations, the FxLMS model given in a form, that can easily be
applied in robust predictive control, for determining possible reliability of autonomous
driving software based on spectral theory.
Keywords: Uncertainity, Adaptive controller, FxLMS algorithm

Szoftverhatékonyság analízis,
a bizonytalanságok adaptív szabályozásával
A szoftverfejlesztési folyamatban a vezérlő (és / vagy futható) funkcióelemzés erős nemlineáris probléma, és a referenciamérések alapján adaptív struktúrával közelíthető meg.
Jelen dolgozatban a szoftverhatékonyság meghatározásához használjuk az FxLMS algoritmust, amely az LMS algoritmus módosított változata. Matematikailag vizsgáljuk a bizonytalanágmodell hatását a szabályozott l2 prediktív kontroller hatékonyságára bemeneti és kimeneti adatsorok analízise függvényében. Az általános térparaméterezésekkel
ellentétben az FxLMS modell olyan formátumban van, amely könnyen alkalmazható robusztus prediktív vezérlésre, vagyis a robusztus lineáris programozáson alapuló prediktív vezérlés egy algoritmust használ a spektrális elméleten alapuló önvezető autószoftverek lehetséges megbízhatóságának meghatározására.
Kulcsszavak:
bizonytalanság, adaptív vezérlő algoritmus, FxLMS
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A Model for Predicting Vibration
in Turning Process due to Mass Variation
Livia CVETITYANIN*, Agota DREGELYI-KISS, Richard HORVATH
Doctoral School on Safety and Security Sciences, Óbuda University, Budapest, Hungarycveticanin@uns.ac.rs
For products surface roughness is an important technical requirement and index of product
quality. It is known that the roughness profile is composed of spindle rotation error, tool
wear, chatter vibration error etc. Vibration is caused also by mass variation of the rotating
work piece. In spite of the fact that the mass variation is small and slow in time is causes additional vibration. In this paper a model for predicting vibration during the process of tuning
due to mass variation is introduced. The system is assumed to be with one mass and two
degrees of freedom. The reactive force which depends on the velocity of mass elimination is
taken into consideration. It is assumed that the cutting force is constant. The mathematical
model of the system is a second order differential equation with complex number and time
variable parameters. Analytical solving procedure is developed. It is obtained that the amplitude and phase of vibration are varying in time giving various roughness of the surface. The
higher is the mass decrease, the amplitude of vibration is higher and the roughness of the
surface is enlarged. The obtained results are compared with numerical ones. They are in good
agreement. Experimental verification is necessary.
Keywords:
Mass variable system, Vibration in turning, Mathematical model, Surface roughness.
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Characterisation of the Dominant Geometric
Features and THeir Application for Engineering Surfaces
Konrád Ádám STUPIÁN, Árpád CZIFRA*
Bánki Donát Faculty of Mechanical and Safety Engineering, Óbuda University, Budapest,
Hungary
czifra.arpad@bgk.uni-obuda.hu
Modern production has to satisfy the demand for smarter, enhanced, planned surfaces,
with given properties and has to remain cost-efficient. It is the reason the value of measurement and analysis of the surface topography of functional surfaces is constantly
growing.
Surface topography plays a significant role in a particular function: affects how two parts
(or components) slide together, how fluids interact with the component, or how the
component looks and feels. That is why it is vital for us to learn to control, enhance,
measure surface features. It becomes more and more important as we move into the age
of miniaturised technology.
Feature based microtopographic characterisation focuses on geometric elements, that
are connected to the production or operational process in a dominant way. My goal is
to present how these features appear, and to find the most important surface features,
to establish the basic concept of a microtopographic feature-based characterisation system. This system has to contain the characterisation of the dominant geometric features (peaks, valleys) and the orientation, proportion, and periodicity of the surface, in
a complex matter.
Features can be defined as: every dominant geometric trait, that is related to the tribological attributes of the surface. For many structured surfaces, function is not achieved
by individual surface features, but by patterns of a repeated feature.
Keywords:
Surface roughness, Microtopography, Surface features
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Domináns mikrotopográfiai sajátosságok
leírása, és alkalmazása műszaki felületekre
A modern gyártástechnológiának ki kell tudni elégíteni az úgynevezett, okos, tervezett, és adott tulajdonságokkal bíró felületekre való igényt, mindeközben pedig
költséghatékonynak kell maradniuk. Ez az oka annak, hogy a felületi vizsgálatok, érdes
ségmérési kutatások szerepe az elmúlt idő során nagyban felértékelődött.
A felületek minősége rendkívüli mértékben befolyásolja az alkatrészek viselkedését:
egymáson való elmozdulásuk, siklásuk során bekövetkező kölcsönhatásokat, különböző
folyadékok és az alkatrészek érintkezési során bekövetkező kölcsönhatásokat, vagy egész
egyszerűen csak azok kinézetét. Az előzőekben felsoroltak alapján könnyen belátható,
hogy miért fontos megtanulnunk irányítani, javítani, illetve mérni a mikrotopográfiai
sajátosságokat.
A mikrotopográfiai sajátosságokon alapuló jellemzés a felületek azon geometriai elemeit
értékeli, melyek szorosan kötődnek a gyártási vagy működési folyamatokhoz. Célom
bemutatni, hogy egyes felület topográfiai sajátosságok hogyan, miként jelennek meg,
illetve maguknak, a sajátosságoknak a bemutatása. A vizsgálatok célja továbbá az is
hogy kiderítsem, melyek azok a sajátosságok, melyek a mikrotopográfiai sajátosságokon
alapuló kiértékelési rendszer elemeit, illetve alapjait képezhetik. A felületi sajátosságok
rendszere komplex módon kell tartalmazza a domináns geometriai elemek (csúcsok,
völgyek) jellemzése mellett a felület irányultságát, tagoltságát és periodicitását is. Sajátosságként értelmezhetünk minden olyan domináns geometriai jellemzőt, ami a felület
működési viszonyaival összefüggésbe hozható. A tervezett felületek végső tulajdonságait,
nem az egyes sajátosságok adják önmagukban, hanem az azokból kialakult mintázat.
Kulcsszavak:
felületi érdesség, mikrotopográfia, felülületi sajátosságok
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Application of Sdr-Sdq Topological Map
for Characterisation of Engineering Surfaces
Árpád CZIFRA
Bánki Donát Faculty of Mechanical and Safety Engineering, Óbuda University, Budapest,
Hungary
czifra.arpad@bgk.uni-obuda.hu
Nowadays more than a hundred standard roughness parameters are available for charac
terisation of engineering surfaces because of complexity and variations of microgeometries and microtopographies. It is well known that one parameter cannot describe the
surface precisely, but different combination of parameters seems useful tools to charac
terise the dominant features and tribological properties of surfaces. Present study deals
with hybrid microtopographic parameters and based on Sdq-Sdr parameter pair provide a topological map, and overview its application in practice. The goal is to recover
the geometric features of surfaces located different zone of hybrid topological map. Exa
minations based on the database of measurements of last decades, and contain diffe
rently machined and also differently worn surfaces. The results pointed to the application pros and contras of Sdq-Sdr parameter pair. The tribological benefits of parameter
pair is shown via the comparison of machined and worn topographies.
Keywords:
Roughness, Microtopography; Topological map

Sdr-Sdq topológiai térkép alkalmazása
műszaki felületek jellemzésére
A felület összetettsége és a mikrogeometriák, mikrotopográfiák változatossága miatt napjainkra már közel száz szabványos mérőszám létezik a felületek jellemzésére. Egyetlen
paraméter használatával nem lehet pontosan leírni a felület jellegét, de egyes mérőszám
kombinációk hatékonyan képesek jellemezni a felületet. Jelen kutatás során 3D hibrid
topográfiai paramétereket használva az Sdq-Sdr paraméterek topológiai térképnek alkalmazását kívánom bemutatni. A kutatás célja annak feltárása, hogy a topológiai térkép
egyes zónáiban elhelyezkedő felületek milyen geometriai sajátosságokkal jellemezhetők.
Vizsgálataim az elmúlt évtized mikrotopográfiai mérésein alapulnak, melyekben különböző megmunkálású és különböző módon kopott felületi mikrotopográfiákat vizsgáltam. Az eredmények rámutatnak az Sdq-Sdr paraméterpáros alkalmazásának korlátaira
és lehetőségeire. A paraméterpáros tribológiai jelentőségét a kopott felületek és a gyártott topográfiák összevetése révén butatom be.
Kulcsszavak: érdesség, mikrotopográfia; topológiai térkép
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Project Based Design of Reconfigurable
Special Purpose Machine Tools
CZIFRA György*, VARRÓ Csaba
Bánki Donát Faculty of Mechanical and Safety Engineering, Óbuda University, Budapest,
Hungary
czifra.gyorgy@bgk.uni-obuda.hu
This paper presents methodologies for project based developing and design of reconfigu
rable special purpose machine tools. It describes a procedure for project-based design
made by our students on Banki Donat Faculty. Because of complexity of the design process we can define it as a complex project. Each group of our students got a workpiece for
analysing geometrical and topological information to determine possibility of the given
workpiece being produced by reconfigurable special purpose machine. The next step
was to define positioning and needed machining operations for the workpiece. During
this process students determinated operation types, cutting tools and the number of
working stations needed. Upon completion of this step the overall layout of the machine
and machining equipment required were determined. On the end of the design process
each group presented own project and evaluated the whole project.
Keywords: Project, Reconfigurable Special purpose machine tools, Students, Evaluation, Presentation

Célgéptervezés projektalapon
Ebben a tanulmányban bemutatjuk a célgépek projekt alapon történő tervezésének
módszerét. Röviden vázoljuk a hallgatóink által megvalósított projekt-alapú tervezési
eljárás lényegét, amely eljárást a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki
Karon valósítottunk meg. A tervezési folyamat bonyolultsága miatt a feladatot komplex
projektként definiálhatjuk. Hallgatóink minden csoportja kapott egy munkadarabot a
geometriai és topológiai információk elemzése céljából. Meg kellett állapítaniuk, hogy az
adott munkadarab alkalmas-e célgépen történő gyártásra. A következő lépés a munka
darab pozicionálásának és az elvégzendő megmunkálási műveletek meghatározása volt.
Ebben a folyamatban a hallgatók definiálták a műveletek típusait, kiválasztották a megfelelő szerszámokat és meghatározták a szükséges munkaállomások számát. A következő
fázisban megtervezték a gépek és megmunkáló berendezések elrendezését, valamint a
kiszolgáló műveleteket végrehajtó elemek helyét. A tervezési folyamat végén minden
csoport bemutatta saját projektjét, értékelte az egész projektet és az elvégzett munkát.
Kulcsszavak: Projekt, célgép, hallgatók, kiértékelés, bemutatás
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Information as a THreat to National Security
Ivan DELOVSKI
Bánki Donát Faculty of Mechanical and Safety Engineering, Óbuda University, Budapest,
Hungary
ivan.delovski@hotmail.com
The information dominates the ever-changing world. Maintaining the status quo in the
area of information acquisition and their timely and correct application in all elements
of combat operations, as well as the non-application of the concept of information ope
rations, will inevitably result in the stagnation of the state and the armed forces. Any
change in this field, due to their impact on the overall effectiveness of national power,
must be carefully checked and evaluated before it is applied. From the experiences of
recent conflicts on a global scale, one can easily conclude that information is one of the
most important tools in the hands of the decision makers. Within the security policy
of a state, an important part concerns the protection of data that is of great importance
for the functioning of the state, its organs and it affects the entire structural state in the
country. A good system for the protection of such authentic data loses the ability of the
state to protect itself and its citizens and to ensure the proper functioning of its organs
and institutions. In international relations, an orderly system of secret data protection
confirms the seriousness and reflects the ability to nominate as a serious partner in all
types of cooperation. In the history of the war, dominance over information has always
been at the heart of military operations. Modern information technologies dramatically
changed the way in which information is collected, stored, analyzed and shared. The
speed, accuracy and timeliness of information generated the creation of the concept of
information operations.
Keywords:
Information, Security, Protection, Threat, Technology, Data protection, Information
operations.
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Chemical Hazard Simulation In Trepca Zinc Plant
Jelena DJOKIC*, Nebojsa ARSIC, Jelisaveta MARJANOVIC, Jovana GALJAK
Faculty of Technical Sciences, University of Pristina in Kosovska Mitrovica, Kosovo
jelena.djokic@pr.ac.rs
In this paper the simulation of the disaster related to the chemical hazard was performed
in order to estimate the danger for the workers and population in the Trepca Electrowinning Zinc Plant in Northern Kosovo. In that order the software package ALOHA with
the support of CAMEO and MARPLOT were used for the simulation. The simulation
has shown great danger for the professional safety but also for the entire city if the tank
in the shape of sphere containing ammonia breaks and releases gas into the atmosphere.
The modeling can’t replace the regular monitoring, but can help determine the regulari
ty, frequency and location of the probes for measurements, and raise the red flag with
the authorities.
Keywords:
Chemical hazard; Modelling; Zinc
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Quality Development with QFD Method
FARKAS Gabriella*, TÓTH Georgina Nóra
Bánki Donát Faculty of Mechanical and Safety Engineering, Óbuda University, Budapest,
Hungary
farkas.gabriella@bgk.uni-obuda.hu
QFD means quality function deployment. This method was developed in Japan in the ‘60s
with and the aim was bringing the customers needs or wants and the product development and product design into harmony. During the procedure fulfillment of the characteristics expected by the users can be accomplished by facilitating product development
based on customer needs.
The essences are: it consists specific steps and it has a visible documentation system,
uses generally known quality techniques (eg. matrix analysis, benchmarking). With the
introduction of ISO 16355, a new approach has been introduced. In our presentation we
present the standard approaches and make useful conclusions for practice.
Keywords:
quality improvement, quality methods, QFD, product development

Minőségfejlesztés megvalósítása QFD módszerrel
A QFD (quality function deployment) jelentése minőségfunkciók lebontása. A módszert
a 60-as években fejlesztették ki Japánban azzal a céllal, hogy a vevői igények, elvárások
és a termékfejlesztés, terméktervezés kellően összehangba kerüljenek. Az eljárás során a
vevők által elvárt jellemzők teljesítése valósulhat meg elősegítve a vevői igényekre épülő
termékfejlesztés.
Jelentősége abban rejlik, hogy meghatározott lépésekből áll, átlátható dokumentációs
rendszere van, bevált minőségtechnikákat alkalmaz (pl. mátrix-elemzés, benchmarking). Az ISO 16355 szabvány megjelenésével új megközelítésbe került az eljárás.
Előadásunkban bemutatjuk a szabvány által nyújtott megközelítéseket és a gyakorlat
számára hasznos következtetéseket teszünk az alkalmazásra.
Kulcsszavak:
minőségfejlesztés, minőségügyi módszerek, QFD, termékfejlesztés
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Analysis of Surface Formation in Multi-directional Turning
FARKAS Gabriella, SIPOS Sándor*, RÁCZI Viktor
Bánki Donát Faculty of Mechanical and Safety Engineering, Óbuda University, Budapest,
Hungary
sipos.sandor@bgk.uni-obuda.hu
In manufacturing practice, the calculation of the force components and preliminary determination of surface roughness is an important requirement for quality assurance.
However, with the usual calculating formulas, the force components, developing during
the machining, can be quite inaccurate. The prediction of surface smoothness is even
more complicated, and the wear of tools has a controversial influence on the development of the main roughness parameters (eg. Rz). The tools of multi-directional machining having appeared in the recent years, have revolutionized the usual paradigms
of turning. Tests with roughing and finishing inserts have shown, among other things,
that new formulas should be introduced instead of the generally used ones. In this paper,
the results of the tests, carried out till now, will be summarized; furthermore, a proposal will be made on the description, analysis and calculation of the force demand of
multi-directional inserts as well as the roughness of the surface, being prepared during
the machining.
Keywords:
Surface roughness, Multi-directional inserts, Turning

A felületképzés elemzése többirányú esztergáláskor
A gyártási gyakorlatban a fellépő erőhatások tervezése és a felületi érdesség előzetes
meghatározása fontos követelmény a minőségbiztosítás szempontjából. A szokásos
számító képletekkel azonban meglehetősen pontatlanul lehet kiszámítani az ébredő
erőkomponenseket. A felületi simaság előrejelzése még bonyolultabb feladat, ráadásul a
szerszámok kopása a főbb érdességi paraméterek (pl. Rz) alakulását ellentmondásosan
befolyásolja. Az utóbbi években megjelent, többirányú megmunkálást lehetővé tevő
szerszámok forradalmasították az esztergálás szokásos paradigmáit. A nagyolásra és
simításra szolgáló lapkákkal végzett tesztek többek között azt is bebizonyították, hogy
a megszokott képletek helyett újakat kell bevezetni. Jelen tanulmány az eddigi vizsgálatok eredményeit összegzi, és javaslatot tesz a többirányban alkalmazható lapkák
erőigényének, valamint az előállított felületek érdességének leírására, elemzésére és
számítására.
Kulcsszavak:
felületi érdesség, több irányban alkalmazható lapkák, esztergálás
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Material Parameter Extraction
by Hyper-Viscoelastic Stress Solution-Based Parameter
Identification Methods
Bálint FAZEKAS*, Tibor GODA
Department of Machine and Product Design, Budapest University of Technology and
Economics
balintfazekas9@gmail.com
Rubber-like materials show nonlinear elastic as well as time– and rate-dependent material properties. In order to model this complex behaviour, so-called hyper-viscoelastic material models are required. However, without reliable constitutive constants, they
cannot be used for engineering purposes. The nonlinear convolution integral in the
constitutive equation may be solved not only analytically but also numerically. These
stress solutions allow us to determine the material parameters from fitting the model
responses to experimental data. In this paper, the constitutive constants extracted by
the authors’ closed-form and numerical stress solution-based parameter identification
methods are compared. Besides the accuracy of the extracted material parameters, the
study also compares the computational times needed.
Keywords:
Hyper-viscoelasticity, Closed-form/numerical stress solutions, Parameter identification

Recrystallization Transformation
Kinetics of ECAP Processed Copper
FEJES Gergő Richárd*, GONDA Viktor, MUCSI András
Bánki Donát Faculty of Mechanical and Safety Engineering, Óbuda University, Budapest,
Hungary
fejesgergorichard@gmail.com
By equal channel angular pressing (ECAP), large amount of deformation can be applied
to the metallic materials, hence large amount of strengthening can be achieved. Due to
the severe plastic deformation, the recrystallization temperature is low, for pure me
tals, the transformation might be initiated at room temperature. The thermal behavior
during recrystallization of the ECAP processed materials can be examined by calorimetric measurements, eg. differential scanning calorimetry (DSC). Avrami’s model is one
of the most commonly used models for describing the recrystallization kinetics. This
model can be used to describe isothermal transformations, and can further be extended
36
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for linear heating. In a former study, the processing of DSC measurement data were examined. A MATLAB routine was developed which can be updated in a way that it will be
able to extract the data of the transformation kinetics for recrystallization from the DSC
measurements. In this study, the transformation kinetics equation was analyzed for copper samples processed by ECAP at elevated temperatures up to 200 °C. The angle of the
extrusion channels was 110° and the samples were pressed in a single pass at each temperature. We executed DSC measurements on the processed samples and gathered the
transformation kinetics data. Results are shown for the fitting of the Kolmogorov-Johnson-Mehl-Avrami equation and the determination of its parameters.
Keywords:
ECAP, Recrystallization, Kinetics, Copper, DSC

Könyöksajtolt réz átalakulási kinetikájának vizsgálata
Könyöksajtolással nagy mértékű alakváltozás vihető a fémes anyagokba, ezáltal
jelentősen javítva azok szilárdsági tulajdonságait. A jelentős képlékeny alakítás hatására
az újrakristályosodási hőmérséklet alacsony, tisztafémek esetében az átalakulás akár szobahőmérsékleten is megkezdődhet. A könyöksajtolt anyagok termikus viselkedése kaloriméteres mérésekkel vizsgálható, pl. differenciális pásztázó kaloriméterrel (DSC). Az
újrakristályosodás kinetikájának jellemzésére az egyik leggyakrabban használt modell
az Avrami egyenlet. Ez a modell alkalmazható állandó hőmérsékleten végbemenő áta
lakulások jellemzésére, azonban kiterjeszthető lineáris hevítés esetére is.
Egy korábbi tanulmányban megvizsgáltuk a DSC mérési adatok feldolgozását.
Kifejlesztésre került egy MATLAB rutin, ami bővíthető oly módon, hogy képes legyen
kinyerni az újrakristályosodás kinetikáját a DSC mérések adataiból. Jelen tanulmányban szobahőmérséklettől 200 °C-ig emelt hőmérsékleten könyöksajtolt réz próbatestek
átalakulási kinetikafüggvényét vizsgáljuk. A szerszám csatornaszöge 110° és a darabok
egyszeri könyöksajtoláson estek át minden vizsgált hőmérsékleten. A könyöksajtolt
munkadarabokat DSC mérésnek vetettük alá és kinyertük az átalakulási kinetikára
vonatkozó adatokat. Bemutatásra kerülnek a Kolmogorov-Johnson-Mehl-Avrami
egyenlet illesztésének eredményeiről és annak paramétereinek meghatározásáról.
Kulcsszavak:
Könyöksajtolás, Újrakristályosodás, Kinetika, Réz, DSC
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Adsorption of Aromatic Compounds by Biochar:
Influence of the Precursor Biomass
J. H. F. De JESUS*, T. T. Da S. MATOS, I. M. SZILÁGYI, G. Da C. CUNHA,
A. S. MANGRICH, L. P. C. ROMÃO
Department of Inorganic and Analytical Chemistry, Budapest University of Technology
and Economics, Hungary
jany.hellen@usp.br
Thermal decomposition of biomass under oxygen limited conditions produces biochar
and has received attention for water remediation in recent years. Preparation temperature and type of biomass are characteristics that influence the biochar properties. In this
work, the influence of the precursor biomass type was investigated on the preparation of
biochar with high adsorption capacity for polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in
aqueous solution. Biochars prepared from coconut waste (BCW), elephant grass (BEG),
orange waste (BOW) and guava waste (BGW) were studied, and the adsorption behavior was correlated to the chemical characteristics of the materials. The adsorption
order found in this work suggests that lignocellulosic biomass has direct influence on
the structure of biochar and therefore on the adsorption of the PAHs. Biochars prepared
from biomass with high lignocellulosic content (BCW, BOW and BEG) were more efficient than biomass with lower lignocellulosic content (BGW) in the PAH adsorption.
Pseudo-second order model described better the adsorption of BOW, BEG and BCW,
except for DahA (dibenzo[ah]anthracene) adsorption in BCW, and pseudo-first order
model described better the adsorption of BGW. These materials are important technologically, economically and environmentally, since they are obtained from wastes with
no inherent value.
Keywords:
Biomass, Biochar, Adsorption, Polycyclic aromatic hydrocarbon
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Advanced Cutting Tools and Technologies
for Machining of Fibre-Reinforced Polymer Composites:
A Review
Norbert GEIER
Budapest University of Technology and Economics, Department of Manufacturing Science
and Engineering, Hungary
geier@manuf.bme.hu
Fibre reinforced polymer (FRP) composites have excellent special material properties,
these materials are therefore widely used in the high tech industries like automobile
or aerospace. Mechanical machining of FRP composites are often required in order to
meet dimensional or assembly requirements, however, machining of those materials is
difficult. The main objective of the present paper is to review advanced cutting tools and
technologies for machining of fibre-reinforced polymer composites. The paper gives a
detailed discussion about (i) machinability of carbon fibre- and glass fibre-reinforced
polymer composites, (ii) cutting tool requirements and (iii) recent industrial solutions:
advanced tool edge geometries, tool coatings and technologies. It can be stated that advanced tool edge geometry is often required in order to machine good quality features
in FRP composites.
Keywords:
FRP, Machinability, Cutting tool, Tool geometry

Speciális forgácsoló szerszámok és technológiák szálerősített
polimer kompozitok megmunkálásához: Áttekintés
A szálerősített polimer kompozitok (FRP) kiváló fajlagos mechanikai tulajdonságokkal
rendelkeznek, ezért ezeket az anyagokat széles körben használják a csúcstechnológiát
képviselő iparágakban, mint például az autóipar vagy az űrkutatás. Az FRP kompozitok mechanikus forgácsolására gyakran szükség van a méret- és/vagy összeszerelési
követelmények kielégítésére, azonban kifejezetten nehéz ezen anyagokat forgácsolni.
A jelen cikk fő célja a szálerősített polimer kompozitok forgácsolásához szükséges
speciális forgácsoló szerszámok és technológiák áttekintése. A tanulmány részletesen
tárgyalja a (i) szénszállal és üvegszállal erősített polimer kompozitok forgácsolhatóságát,
(ii) forgácsoló szerszámok szemben támasztott követelményeket és (iii) a legutóbbi
ipari megoldásokat: fejlett forgácsoló élgeometriákat, bevonatokat és technológiákat.
Megállapítható, hogy az FRP kompozitokban jó minőségű alaksajátosságok gyártásához
gyakran szükséges speciális élgeometriájú forgácsoló szerszámok alkalmazása.
Kulcsszavak: FRP, forgácsolhatóság, forgácsoló szerszám, él geometria
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Analysis of Precipitation-related
Extreme Climatic Indices for Hungary
Milan GOCIC1*, Mladen MILANOVIC1, Slavisa TRAJKOVIC1, Dragan MILICEVIC1,
Judit BARTHOLY2, Rita PONGRÁCZ2, Anna KIS2
University of Nis, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Szerbia
Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary
milan.gocic@gaf.ni.ac.rs
1
2

Climate change consequences are reflected through frequent occurrence of climate extremes. In order to monitor and to analyze the climate extremes climate extreme indices can be defined based on the daily precipitation and air temperatures (minimum
and maximum). This paper presents the analysis of precipitation using seven precipitation-related extreme climatic indices in Hungary for the period 1960–2010. The indices
used in this paper are: maximum 1-day precipitation (RX1day), simple daily intensity
(SDII), heavy precipitation days (R10), very heavy precipitation days (R20), consecutive
dry days (CDD), consecutive wet days (CWD) and annual total precipitation (PRCPTOT). All indices show great inter-annual and intra-annual variability. The results show
that there are no significant changes in R10, CWD and PRCPTOT indices for Hungary.
RX1day and SDII indices show increases, especially for Szeged, while CDD index shows
slight increase for Budapest. R20 index increased in Pecs.
Keywords:
Extreme climatic indices, Precipitation, Hungary
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Thermographic Camera Application
for Galvanic Corrosion Detection with UAV
Ferenc HARASZTI*, Arnold ŐSZI
Bánki Donát Faculty of Mechanical and Safety Engineering, Óbuda University, Budapest,
Hungary
haraszti.ferenc@bgk.uni-obuda.hu
A part of the electric connections has a corrosion aptitude. It can find a galvanic corrosion process danger in case of the contact between different electron potential metals.
This process impairs the connection resistance and mechanical properties. The conduction parameters decrease in some under power parts because the heat increasing. This
heat effect can be unperceived. By the way of thermographic camera experiments can
be discovered this irregularity on time. In this work present this investigation with UAV.
Keywords:
Galvanic corrosion, Thermographic camera, Current, Blackbody, Emission, UAV

Hőkamera alkalmazása
kontaktkorrózió vizsgálatára pilóta nélküli repülőgéppel
A villamos csatlakozások egy részének működése korrózióval jár. Kontaktkorróziós
folyamat veszélyt jelenthet, eltérő elektronpotenciálú fémek közötti érintkezés esetén. Ez
a folyamat károsítja a csatlakozási ellenállást és a mechanikai tulajdonságokat. A vezetési
paraméterek kisebbek a teljesítmény részeken, mert hőhatás alakulhat ki. Ez a hőhatás
sokáig nem érzékelhető. Termokamerás kísérletek útján ez a rendellenesség időben
felfedezhető. Ebben a munkában bemutatásra kerül a vizsgálati lehetőség pilóta nélküli
repülőgéppel.
Kulcsszavak:
kontaktkorrózió, hőkamera, áramerősség, fekete test, emisszió, pilóta nélküli repülőgép
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Investigation of Guide Baffles
for Wind Turbine Installations in an Urban Region
Csaba HETYEI*, Ferenc SZLIVKA
Doctoral School on Safety and Security Sciences, Óbuda University, Budapest, Hungary
hetyei.csaba@phd.uni-obuda.hu
Due the nowadays increasing energy demands, the renewable energy sources and their
utilization are more and more emphasized. In our presentation, we review the wind
energy utilization, especially for the smile size wind turbines for BAWT (Building Augmented Wind Turbine). After this review we will present a flow simulation around a 10
floor building’s roof. Next this analysis, we will increase the fluid velocity with guide
baffle and corner treatments, and we will choose an optimal configuration for wind turbine installation.
Keywords:
Wind energy, Wind turbine, Simulation, CFD, BAWT

Szélturbina telepítéshez előterelők vizsgálata
lakótelepi környezetben
Napjainkban jelentkező egyre nagyobb energiaigény miatt, mindinkább előtérbe kerülnek a megújuló energiaforrások és hasznosításuk. Előadásunkban kisteljesítményű
szélkerekek típusait és hasznosításukat tekintjük át épített környezetünkben. Majd egy
10 emeletes épület tetején kialakuló áramlási képet vizsgálunk meg, végestérfogat alapú
áramlástani szimulációs módszerrel. Ezt követően terelőkkel és sarokkezeléssel az áramlási képet úgy módosítjuk, hogy az optimálisabb legyen a szélturbina telepítéshez.
Kulcsszavak:
Szélenergia, szélturbina, szimuláció, CFD, BAWT
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The Causes and Consequences
of the XXI. Century’s Migration on the European Union
András HORVÁTH
Bánki Donát Faculty of Mechanical and Safety Engineering, Óbuda University, Budapest,
Hungary
horvath.andras@bgk.uni-obuda.hu
Migration has been a phenomenon since the birth of humanity. However, in today’s
global world where distance due to the technical development of traffic is far less difficult to overcome, it has taken quite different dimensions than our predecessors. The
potential for quantitative growth poses new challenges to the security systems facing
each country. The migration the the XXI. century is a process that affects almost every
country in the world and can be studied in many ways. The technically advanced, rich
societies are afraid of violent acts committed by individuals or groups present in extremist
views, while maintaining their own well-being in the world. These violent acts mostly
do not target a particular person but aim at extinguishing the lives of innocent people
like psychological warfare. As some of the member states of the European Union are a
top priority for current migration, it is necessary to examine the security risks inherent
in this process.
Keywords:
Migration, Safety, European Union

A XXI. századi migráció okainak
és következményeinek hatása az Európa Unióra
A migráció az emberiség kialakulása óta létező jelenség. Viszont a mai globális világban, ahol a távolság a közlekedés technikai fejlettsége miatt sokkal könnyebben leküzdhető, egészen más méreteket öltött, mint elődeink korában. A mennyiségi növekedés
lehetősége új kihívások elé állítják az egyes országok biztonsági követelményeit. XXI.
században tapasztalható migráció szinte a világ minden országát érintő folyamat, amit
sok szempontból vizsgálhatunk. A mai technikailag fejlett, gazdag társadalmak a saját
jólétük fenntartása mellett a világban sokszor rejtőzködve jelenlévő, szélsőséges nézetek
valló egyének, vagy csoportok által elkövetett erőszakos cselekményektől félnek. Ezek
az erőszakos cselekmények többnyire nem egy adott személy ellen irányulnak, hanem a
lélektani hadviseléshez hasonlóan, ártatlan emberek életének kioltását célozzák meg. Mivel az Európai Unió egyes tagországai kiemelt célpontjai a jelenkori migrációnak, ezért
szükséges vizsgálni, hogy milyen biztonsági kockázatokat rejt magában ez a folyamat.
Kulcsszavak: migráció, biztonság, Európai Unió
43

X. International Engineering Symposium at Banki, Budapest, 21 Nov, 2018

Development of Selective Laser Melting
of Ti6Al4V Alloy for Tissue Engineering: Review
Hassanen JABER*, Tunde KOVACS
Obuda University Doctoral School on Materials Sciences and Technologies, Budapest,
Hungary
hassen.jaber@bgk.uni-obuda.hu
Additive manufacturing, particularly Selective Laser Melting (SLM), is an important
process in biomedical engineering applications. The development of Ti alloys for applications in biomedical field is accompanied with a challenges to better understand the
phase transformations and mechanical properties of these materials during SLM. The
present paper reviews the fundamental understanding of SLM thermal process influen
cing the microstructure evolution of Ti-6Al-4V by the SLM process. The focus is on the
effect of SLM parameters on microstructure and mechanical properties of Ti6Al4V. In
addition, review the most important problems and solutions.
Keywords:
Selective Laser Melting, Thermal process

Applying Worksimulators
for the Health Protection and Safety of Vulnerable Workers
Erika JÓKAI
Bánki Donát Faculty of Mechanical and Safety Engineering, Óbuda University, Budapest,
Hungary
jokaierika@gmail.com
The purpose of a work diagnostic measurement could be the assessment of individual
work ability in general, helping vocational school and carreer choices, labour market orientation or the assessment of specific job skills. Based on the results of a work diagnostic
measurement, we can give a feedback to students, career advisors or HR managers about
the prospective emloyee’s functional workability: which skills are outstanding, average,
or need to be improved for the desired profession, career or job. This work diagnostic
measurement can be particularly helpful for disabled young people and their families, as
we can increase their labor market chances with the help of measurement data to show
which jobs they can provide the same performance as non-disabled young people, or in
which work-related activities they require special support.
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For the employer, the purpose of an aptitude assessment is to find the employee who can
work safely and efficiently, without any risk or harm to his own and others’ health. No
wadays, the growing number of aging workers and disabled workers on the labor market
is an increased safety risk to workplaces.
In our research project we used a worksimulator to measure the individual work capaci
ties of 100 handicapped participants. I will present the research experiences and the
utilization of the results.
Keywords:
Worksimulator, Aptitude assessment

Munkaszimulátorok alkalmazása sérülékeny munkavállalói
kör munkahelyi biztonsága és egészségvédelme érdekében
A munkadiagnosztikai felmérés célja lehet az egyéni munkaképességek általános mérése,
az érdeklődésnek megfelelő szakmakeresés, orientáció segítése, vagy konkrét munkaköri alkalmasság értékelése. A munkaiagnosztikai felmérések eredményei alapján visszajelzést adhatunk a pályaválasztás előtt álló, vagy pályamódosítást tervező fiatalok és
idősebb dolgozók számára, valamint a pályatanácsadók vagy HR menedzserek számára
arról, hogy a leendő munkatárs milyen funkcionális munkaképességekkel rendelkezik.
Az értékelés megmutatja, hogy a vizsgált személy mely képességei kimagaslók, átlagosak, vagy éppen fejlesztendők a vágyott szakma, karrier érdekében. Ez a mérési eljárás
különösen nagy segítség lehet a fogyatékos fiatalok és családjaik számára, hiszen munka
erőpiaci esélyeiket növelhetjük azzal, ha mérési adatokkal is igazolhatjuk, hogy milyen
munkakörökben, foglalkozásokban tudnak az ép fiatalokéval azonos teljesítményt nyúj
tani, vagy mely munkatevékenységekben igényelnek speciális támogatást.
A munkáltatók számára fontos a munkakörbe vagy feladatkörbe a legmegfelelőbb
munkavállaló kiválasztása, a biztonságos és hatékony munkavégzés, valamint a dolgozó
egészségvédelme szempontjából. Napjainkban az idősödő munkavállalók és a fogyatékkal élő munkavállalók növekvő száma a munkaerőpiacon növekvő biztonsági kockázatot
jelent a munkahelyeken.
Kutatási projektünkben az egyéni munkaképességek mérését munkaszimulátorral
végeztük, 100 fő részvételével. Az előadásban a munkadiagnosztikai mérőeszközökkel
szerzett kutatási tapasztalatokat és az eredmények hasznosítását mutatom be.
Kulcsszavak:
munkaszimulátor, munkaköri alkalmasság
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Inspection of the Effect of Laser Welding
Parameters on the Behaviour of Breaking Values of Laser
Welded Diamond Segment Drill Bits
KENÉZ Attila Zsolt*, BAGYINSZKI Gyula
Hilti Szerszám Kft., Hungary
attila.kenez@hilti.com
In our previous article we have already analyzed welded joints of diamond segment drill
bits, which were made with a 4kW TRUMPF TruDisk4002 solid-state laser source. We
were looking for a possible welding errors and when an alloy was formed, we inspected
the microstructure and hardness tests were performed. In this paper we examine the
effect of laser beam welding process parameters such as laser power (P), welding speed
(S) and focal distance (FP) on the joining zone. An experiment plan is made simultaneously by modifying a factor (One-Factor-At-A-Time) to determine the range of different
parameters that should be narrowed down to the minimum number of samples to determine their effect. Of course, we cannot determine the combined effect of several factors
with this method. Using the results obtained, we prepare the parameter experiment plan
using a DoE method to determine the significant characteristics (and possible combine
effects) change of which has a significant effect on the joining zone.
Keywords:
Laser welding, Diamond segment, Parameter study

Lézerhegesztési paraméterek hatásának vizsgálata a lézerhegesztett gyémántszegmenses fúrókoronák törésértékeinek
viselkedésére
Korábbi cikkünkben már vizsgálatokat végeztünk gyémántszegmenses fúrókoronák
hegesztett kötésein, amiket 4 kW-os TRUMPF TruDisk4002 szilárdtest lézerforrással
készítettünk. Hegesztési hibákat és esetleges átötvöződéseket kerestünk, szövetszerkezeti- és keménységvizsgálatokat végeztünk. Ebben a cikkben azt vizsgáljuk, hogy a lézerhegesztési folyamatparaméterek - pl. lézerteljesítmény (P), hegesztési sebesség (S),
fókuszpont eltolások (FP) – milyen hatással vannak a kötési zónára. Kísérleti tervet
készítünk egyszerre egy faktor módosításával (One Factor At a Time) annak megállapítására, hogy a különböző paramétereket milyen tartományra érdemes leszűkíteni
ahhoz, hogy minél kevesebb mintából meg tudjuk állapítani a hatásukat. Természetesen
ezzel a módszerrel nem tudjuk meghatározni több faktor együttes hatását. A kapott
eredményeket felhasználva készítjük el a paraméter-kísérleti tervet DoE módszerrel,
hogy megállapítsuk a szignifikáns jellemzőket (és az esetleges együttes hatásokat), amelyek változtatása jelentős hatással van a kötési zónára.
Kulcsszavak: lézerhegesztés, gyémánt szegmens, paraméterkísérlet
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How Can you Cheat the Autonomous Vehicles?
Gábor KISS*, Csilla BERECZ, László TÓTH
Bánki Donát Faculty of Mechanical and Safety Engineering, Óbuda University, Budapest,
Hungary
kiss.gabor@bgk.uni-obuda.hu
Car factories and software developers have been working for years to achieve safe auto
nomous driving. Vehicles are passing their tests successfully, in some cases even preven
ting accidents that would have been the driver’s fault. However, there are also reports of
failed tests as the technology is still being tweaked.
The aim of this article is to shed light on some of the factors that negatively affect different stages of development and to examine the functionality of these vehicles, paying
close attention to prove the importance of coworking between mechanical engineers and
safety engineers to prevent accidents caused by fooled autonomous vehicles.
Keywords:
Autonomous vehicle, Danger, Jam, Sensor, Catch, Security, Artifical Intelligence, Fool

Hogyan verjük át az önvezető járműveket?
Autó gyárak és szoftverfejlesztők már évek óta dolgoznak a biztonságos autonóm vezetés
fejlesztésén. A járművek egyre sikeresebbek a különböző teszteken, egyes esetekben még
a vezető hibájából eredő balesetek elkerülésére is képesek. Ugyanakkor a sikertelen tesztekről is beszámolnak, mivel a technológia még mindig nem teljesen kiforrott.
A cikk célja, hogy megvilágítsa azokat a tényezőket, amelyek negatívan befolyásolják a
fejlesztés különböző fázisait, és megvizsgálják az önvezető járművek funkcionalitását,
felhívva a figyelmet a gépészmérnökök és a biztonsági mérnökök közötti kapcsolattartás
fontosságára a döntéshozatal során becsapott autonóm járművek által okozható balesetek megelőzése érdekében
Kulcsszavak:
önvezető járművek, veszély, becsapás, átverés, szenzor, mesterséges intelligencia,
biztonság
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Introduction of
Toyota Production System and Examples of its Usage
Annamária KONCZ
Doctoral School on Safety and Security Sciences, Óbuda University, Hungary
koncz.annamaria@phd.uni-obuda.hu
Toyota Production System (shortly TPS) is a production system developed by the Toyota
Motor Company and is a role model for manufacturing companies (mainly in automotive
industry). It was established by Taiichi Ohno,who is considered as the originator of the method.
TPS was a response on the economic changes after the Second World War. The new economic environment resulted in low demand and challenges in manufacturing (low volume
production of several product types).
The philosophy of the production system consists of 3 main elements: avoiding of loss, production of quality goods in the possible shortest time interval and production with minimal
costs. Besides these, the most important goal of TPS is the elimination of loss from the production processes. According to this 7 loss categories were identified (loss due to transportation, inventory, motion, waiting, over-production, over processing and defects).
The Toyota-method has 14 principles defined in specialized literature. Nowadays, TPS is the
base of lean production systems used in mass production.
The aim of the study are the following: definition of Toyota Product System with its definitions (loss categories, principles), introduction of practical examples and advantages of its
usage.
Keywords:
Toyota Production System, Production systems, Loss categories, TPS principles, Lean

A Toyota Termelési Rendszer bemutatása
és gyakorlati alkalmazásai
A Toyota Termelési Rendszer (Toyota Production System) a Toyota Motor Company által
megalkotott termelési rendszer, és a mai napig követendő példa a gyártó vállalatok számára
(kiemelten az autóiparban).
Megalkotása Taiichi Ohno nevéhez köthető, akit a módszer szülőatyjának tartanak. A mód
szer kialakítását a II. világháború utáni piaci változások okozták. A kialakult új gazdasági
környezetben alacsony kereslettel lehetett és kellett számolni. Azonban nemcsak az alacsony kereslet
jelentett kihívást: az alacsony legyártott mennyiségekre számos termékváltozat iránti igény jutott. A termelési rendszer alapfilozófiája három pillérből tevődik össze: veszteségek megszüntetése, minőségi termékek előállítása a legrövidebb idő alatt, illetve termékek előállítása a
legkisebb költséggel. De a TPS alapvető célja legfőképp a veszteségek kiküszöbölése a gyártási
folyamatokból. Ennek érdekében a módszer hét veszteségkategóriát azonosít (túltermelés,
várakozás, felesleges szállítás, gyártási veszteségek, túl sok készlet, felesleges mozgás, selej

48

X. International Engineering Symposium at Banki, Budapest, 21 Nov, 2018

tek, munkatársak kihasználatlan kreativitása) és azok elkerülésére összpontosít. A Toyota-módszert a szakirodalom 14 alapelvben foglalja össze, amelyek a gyártási filozófia lényegét
alkotják. A TPS jelentőségét többek között az is mutatja, hogy az alapját adja a mai tömeggyártásban eredményesen alkalmazható lean (karcsúsított) termelési rendszereknek.
A tanulmány célja a Toyota Termelési Rendszer és fogalmainak (veszteség kategóriák, alapelvek) bemutatása és gyakorlati példákon keresztüli ismertetése, illetve használati előnyeinek
bemutatása.

Kulcsszavak:

Toyota Termelési Rendszer, termelési rendszerek,veszteség kategóriák, TPS alapelvek, lean

Results and Design Process of Fixing Points
of a Custom-made Subperiosteal Implant Used in Dentistry
Based on Technological Possibilities and Empirical Experiences
János KÓNYA*, Klaudia KULCSÁR
Dent-Art-Technik Kft., Hungary
labor@dentarttechnik.hu
In our study, we retrospectively investigated implant success rate in patients with bone
deficiency in a 6-year time interwall. The follow-up, analysis, and evaluation of these
cases were of vital importance to implement an evolutionary design process. With the
demonstration of the implementation steps and phases, we give an explanation of the
whole construction process of the idealised fixing element. This study investigates fixing
points used as pillar elements for cortically-supported individual subperiosteal implants
in order to achieve optimal implementation method of the manufacturing technology,
mechanical strength for the used titanium implant material, and overall material homogeneity. By analysing case reports during the design process, minimum physical limits
for sizes of fixing pillars were investigated. Hereby, mechanical loads caused by static
and dynamic articulation movements were analysed considering interocclusal distance
dimensions. Functional and red white aesthetics, which relates to the interface between
gum tissue and denture, were major aspects during the development. While designing
these ideal pillars, practical experiences could contribute to the perfect biological subgingival compatibility, which accommodates internal surfaces of implant-surrounding
mucous membrane. We have put a great emphasis on the analysis of biological, physio
logical, functional, and technical problems of individual implants regarding pillars and
fixing points. As a result, anatomical and physical locations, geometrical design and
function of the conventional fixing points for customisable individual implants were
determined.
Keywords:
Subperiosteal implant, Cortically-supported implant, Implant pillar, Two-stage implant,
Implant superstructure, Superstructure fitting, Screw-supported denture
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A fogászatban használt egyéni subperiostealis implantátum
rögzítő pontjainak technológiai lehetőségein és tapasztalatokon alapuló tervezési folyamata, eredményei
Tanulmányunkban 6 évre visszatekintő csonthiányos pácienseken történt beültetett implantátumok eredményességét vizsgáltuk. Ezen esetek nyomon követése, elemzése és
kiértékelése alapvető fontosságú volt abban, hogy megvalósítsunk egy evolúciós tervezési
folyamatot. A megvalósítás állomásainak és fázisainak bemutatásával magyarázatként
szolgálunk az idealizált rögzítőelem kialakítási folyamatához. A tanulmányunk a kortikális megtámasztású egyéni subperiostealis implantátumok pillér elemeiként használt
rögzítési pontokat vizsgálja, azért hogy a gyártástechnológiai kivitelezés módszere és
az alapanyagként alkalmazott titán mechanikai szilárdsága valamint az összegzett anyag
szerkezeti homogenitása a legmegfelelőbb legyen. A tervezési folyamat esettanulmányain keresztül elemeztük a rögzítő pillérek méreteinek szükséges minimalizálható
fizikai határait, amelyeknél vizsgálatra kerültek a statikus és dinamikus artikulációs
mozgások által keltett terhelő erők az interocclusalis térköz dimenzióinak figyelembevé
telével. Fontos szempont volt a fejlesztés során a funkcionális valamint a vörös-fehér
esztétika, ami az ínyfelszín és fogmű közötti határfelületet jelenti. Az ideális pillérek kialakításánál a tapasztalatok hozzájárultak a legtökéletesebb biológiai subgingivalis kompatibilitáshoz, amely a pilléreket körülvevő nyálkahártya határ belsőfelületét foglalja
magába. Különös hangsúlyt fektettünk a beültetett egyéni implantátumoknál felmerült
és a pilléreket, rögzítő pontokat érintő biológiai, élettani, funkcionális és használati
problémák elemzésére. A kapott eredményként meghatároztuk az egyénre szabható,
individuális implantátumok estén a konvencionált rögzítő pontok anatómiai és fizikai
elhelyezkedését, geometriai kialakítását valamint funkcióját.
Kulcsszavak:
subperiostealis implantátum, kortikális megtámasztású implantátum, implantátum
pillér, kétfázisú implantátum, implantátum felépítmény, felépítmény illeszkedés, csavaros rögzítésű fogpótlás
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Welding Processes Specification of thin Sheets
PINKE Péter, KOVÁCS Tünde*, SZÉLL Károly
Bánki Donát Faculty of Mechanical and Safety Engineering, Óbuda University, Budapest,
Hungary
kovacs.tunde@bgk.uni-obuda.hu
Industrial request to weld thin sheets. The selection of the suitable welding process bet
ween the wide numbers of processes sound easy but it’s not a simple work. During the
process specification, it needs to determine the used sheet chemical composition, mic
rostructure and mechanical properties. The next parameter is the thickness and the geometry of the workpiece. This is only the determination of the sample. As we know
the material properties we need to know also the requirements of the joint, geometry,
mechanical properties, etc. For the well-determined task, we can find a suitable process
and if it’s necessary a filler metal. In this study, we want to prepare a welding process
specification guide for thin sheets. This assistance will help the beginner welders to spe
cification the suitable process for their task.
Keywords:
Welding, Thin sheet, Welding process specification

Vékony lemezek hegesztés technológiájának tervezése
Az ipar megköveteli a vékony lemezek hegesztését. A megfelelő hegesztési technológia
kiválasztása a nagyszámú hegesztési eljárás közül egyszerűnek hangzik, de korántsem az.
A hegesztési technológia tervezése során ismerni kell a hegesztendő anyag kémiai összetételét
és szerkezetét valamit mechanikai tulajdonságait. A következő jellemző a lemezvastagság
és a varrat geometria, ami még csak a munkadarab meghatározását jelenti. Ha már ismerjük a hegesztendő darab jellemzőit, tudnunk kell a hegesztett kötéssel szemben támasztott követelményeket is, úgymind geometria, mechanikai tulajdonságok, stb. A pontosan
meghatározott feladathoz már tudunk választani megfelelő hegesztési eljárást és ameny
nyiben szükséges hegesztő anyagot is. Ebben a tanulmányban egy hegesztési utasítás tervezési segédletet kívánunk bemutatni vékony lemezekhez. Ez a segédanyag támogatást
nyújt a kezdő hegesztőknek a megfelelő hegesztési gyártási utasítás elkészítéséhez.
Kulcsszavak:
hegesztés, vékony lemez, hegesztési gyártói utasítás
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Tool steel wear resistance increasing
by heat treatment and surface treatment
KOVÁCS Tünde*, PINKE Péter, SZÉLL Károly
Bánki Donát Faculty of Mechanical and Safety Engineering, Óbuda University, Budapest,
Hungary
kovacs.tunde@bgk.uni-obuda.hu
The steel industry and their products increasing are powerful in the last decade. The high
strength steels manufacturing needs high strength tool steel. The tool steels are expensive,
therefore the wear resistance increasing is a wide challenge. Well known in the case of
steels that by suitable heat treating as a function of the chemical composition, the hardness
and the wear resistance is increasable. The surface treatment also well known and used
in practice. The last years the surface treatment process increased and by PVD and CVD
technologies it can prepare several range surface coatings. This innovation way supports
the tool steels lifetime increasing what cause the cost-effective manufacturing. The testing
of the wear resistance is difficult and the industry uses a different method to control it. In
this work, we introduce different wear resistance increasing treatment and a ball cratering
test equipment what can be suitable for comparative experiments.
Keywords:
Heat treatment, Surface treatment, Wear resistance, Coating

Szerszámacél kopásállóság növelése
hőkezeléssel és felületkezeléssel
Az acélipar hatalmas fejlődést mutatott az elmúlt évtizedben. A nagy szilárdságú
acélok gyártásához nagy szilárdságú szerszámacélok szükségesek. A szerszámacélok
igen drágák, ezért az élettartam növelés nagy kihívást jelent. Jól ismert, hogy az acélok
keménysége és kopásállósága növelhető megfelelő hőkezeléssel a kémiai összetétel függ
vényében. A felületkezelési eljárások szintén ismertek és a gyakorlatban alkalmazottak.
Az utóbbi években a felületkezelési eljárások fejlődtek, a PVD és CVD technológiákkal
számos bevonat elkészítése lehetővé vált. Ez a fejlődés biztosítja a szerszámacélok élettartam növekedését és a költséghatékony gyártást. A kopásállóság bonyolult vizsgálatára
az ipar különböző módszereket alkalmaz. Ebben a dolgozatban különböző módszereket
mutatunk be a kopásállóság növelésére és egy golyós koptató berendezést, mely alkalmas
összehasonlító vizsgálatok elvégzésére.
Kulcsszavak:
hőkezelés, felületkezelés, kopásállóság, bevonat
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Geometric Design of Sleeve and Abutment
for Subperiosteal Implants Using Finite Element Analysis
KULCSÁR Klaudia*, KÓNYA János
Dent-Art-Technik Kft., Hungary
kulcsar.klaudia@dentarttechnik.hu
Nowadays, we experience a rapid development is the field of implantology. Dental implant
insertion became a routine procedure during which, mostly screw-type implants are used.
Achievements in modern implantology result in such tooth replacements which are perfectly identical to natural teeth both aesthetically and functionally. Thus, chewing ability
can be completely restored. The most important advantage of these procedures is that they
prevent further bone resorption in neighbouring tissues. The use of custom-made implants
becomes even more widespread in modern implantology. Thanks to the patient-specific
design, various dental replacements are made that fulfil different needs and expectations
of each patient. The creation of these custom design implants is carried out with additive
manufacturing technology. This additive technology provides an opportunity for patients
who have insufficient bone tissue for the insertion of conical implants. This study presents
denture-supporting abutments of different geometric designs. The abutment is directly
connected to the sleeve, which is fixed to the subperiosteal implant with micro-welding
technology. In geometric design, the distribution of axial forces resultant from the denture
is of vital importance as stress levels should be decreased. Examinations were carried out
with finite element analysis, which is a widely-used method in engineering practice. By
the end of this study, optimal geometric design is determined by comparing the result
of each design. The chosen geometry is then implemented into practice and used for the
implantation procedure. The material of choice for the subperiosteal implant is Grade 23
titanium alloy, and it is created with an additive manufacturing process. The material of
the sleeve and abutment is Grade 5 titanium alloy, and these parts are manufactured with
a subtractive process.
Keywords:
Subperiostealis implant, Finite element analysis, Abutment, Sleeve

Subperiostealis implantátumokhoz persely és abutment
geometriai kialakítása végeselem analízis segítségével
Napjainkban az implantológia területén robbanásszerű fejlődést tapasztalhatunk. Rutinfeladatnak számít az implantátumok behelyezése, melyekre a legelterjedtebben a
csavarimplantátumokat alkalmazzák. Az implantáció segítségével olyan fogpótlásokat
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készítenek, amelyek esztétikailag és funkcionálisan az eredeti fogakkal teljesen megegyeznek, ezáltal visszaállítják a teljes rágóképességet. Ezen beavatkozások legfontosabb
előnye, hogy megakadályozzák a foghiányos csontszövet további leépülését. A modern
implantológiában egyre elterjedtebbé válik az egyedi implantátumok alkalmazása. Az
individuális tervezésnek köszönhetően a páciens igényeinek, elvárásainak megfelelően
készülnek a különböző pótlások. Az egyénre szabott implantátumok gyártása additív gyártástechnológiával történik. Ezen technológia alkalmazása lehetőséget nyújt
azon páciensek számára, akiknek nincs elegendő csonttömege a körszimmetrikus implantátumok beültetéséhez. Tanulmányunkban különböző kialakítású abutment geometriákat mutatunk be, melyekre a fogmű fog felfeküdni. Az abutment közvetlenül a
perselyhez csatlakozik, ami a subperiostealis implantátumhoz mikro hegesztéssel van
rögzítve. A geometriai kialakításnál fontos a fogműről ható tengelyirányú erők eloszlása
mivel az ébredő feszültségek csökkennek. A vizsgálatokat végeselem analízissel végeztük, amely eljárás egy elterjedt módszer a műszaki gyakorlatban. A tanulmány végén
kapott eredményeket összehasonlítva megállapítjuk a legmegfelelőbb geometriai kiala
kítást, amelyet alkalmazni fogunk a gyakorlatban, illetve a beültetés során. A subperio
stealis implantátum alapanyaga Grade 23-as titánötvözet, melyet additív gyártástechnológiával valósítunk meg. A persely és az abutment Grade 5-ös titánötvözetből készül
és szubtraktív eljárással készül.
Kulcsszavak:
subperiostealis implantátum, végeselem analízis, abutment, persely
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System-logistics Design Using Blockchain Technology
LÁNYI Márton
Kühne+Nagel
mlanyi@freemail.hu
Using blockchain technology is raising multiple questions. The matter to adapt blockchain to logistics procedures is discursively foreseen underlined by its attributes. Market
actors and researchers are engaged in the topic without significant achievement. The
ones familiar to the technology agree that the logistic industry can be revolutionized
by blockchain. In my view, changes on system-level is required in order to achieve the
successful adaptation. Current presentation describes a possible system-logistics model
in the road freight sector using blockchain as an element. My goal is, to prove that the
infocommunicational system-logistics should change the basics of the future freight forwarding and transportation market, resulting in higher level cargo and supply security.
Keywords:
Blockchain technology, Logistics

Rendszerlogisztikai működési modell
a blokklánc technológia felhasználásával
A blokklánc technológia felhasználása egyre több kérdést vet fel. Felmerül a logisztikai
alkalmazásának a kérdése is, mint a tulajdonságaiból eredő logikus következtetés. Piaci szereplők és kutatók foglalkoznak a technológia adaptálásával, de mindeddig nem
történt lényeges áttörés. A technológia ismerői egyet értenek abban, hogy a blokklánc
forradalmasíthatja a logisztikai ipart. Meglátásom szerint rendszerszintű változtatásokra
van szükség a sikeres implementációhoz. Jelen cikk bemutat egy lehetséges rendszerlogisztikai modellt, a közúti szállítási területen. Célom, hogy igazoljam, az infokommunikációs rendszerlogisztika alapjaiban kell megváltoztassa a jövő szállítmányozási,
szállítási iparát, melynek következménye egy magas szintű áru és ellátási biztonság.
Kulcsszavak:
blokklánc technológia, logisztika
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Recent Progress in Graphene Based Nanofluids
– a Concise Reviews
THong LE BA*, Imre Milós SZILÁGYI
Department of Inorganic and Analytical Chemistry, Budapest University of Technology
and Economics
kenty9x@gmail.com
The present paper is an overview of experimental results about the preparation and
stability of graphene based nanofluids from 2016 until now. It shows that numerous
research and development works are available on this issue. This research work summarizes the progress on preparation and evaluation methods, the ways to enhance the
stability of graphene nanofluids. In this contribution, it is expected that a concise review
has been presented to provide an update about the preparation and stabilization methods
of graphene based nanofluids.
Keywords:
Nanofluids, Graphene, Synthesis
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Automatization of Greenhouses,
using Alternative Energy Technologies
Dániel LOVÁSZ*, István MOHAROS
Bánki Donát Faculty of Mechanical and Safety Engineering, Óbuda University, Budapest,
Hungary
daniel.lovasz95@gmail.com
Our world today is experiencing difficulties resulting from two interconnected, but distinguishable sources. They are climate change and overpopulation. Here, in Europe we
are not worried about food shortages yet, but in the coming decades this will probably be
the case, if the current trends are not about to change soon. Due to the extremities in the
climate and scarcity of water, it is becoming increasingly challenging to reliably produce
crops (in this case tomatoes) with the traditional agricultural methods.
In my presentation I will introduce how can we radically increase the efficiency of resource usage. By installing sensing, controlling and actuating devices it becomes possible to keep the climatic conditions (eg. soil moisture content, humidity, temperature,
carbon-dioxide content) in a desire range without constant human intervention. According to the (re)configurable algorighm that is installed on the microcontroller, it
takes sensory data as input, carries out the calculations, and commands the actuators to
produce the required changes.
In my essay I will investigate the possible solutions for automatization, the cutting edge
solutions and principles of operation. Introduce some cost and value efficient devices
that can be used and their specifications.
Furthermore, since I plan the establishment to be an independently working, off-grid
building, I will investigate some ways to create a system in which the required electric
power and heat energy are produced at the site. To make it environmentally sustainable,
these will be based on renewable energy sources, such as thermal, solar and wind power.
Produced with the support of The Ministry of Human Resources ÚNKP-18-1-I code
number Új Nemzeti Kiválóság Program.
Keywords:
Automatization, Greenhouse, Microcontroller, Optimisation, Renewable energy,
Sensors, Actuators

Automatizált üvegház,
megújuló energia ellátási technológiákkal
Korunkban a népesség robbanásszerű növekedése, és a klímaváltozás viszontagságai miatt
egyre nagyobb kihívást jelent a populációt megfelelő és friss élelemmel való ellátása.
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Az energia és édesvíz használat csökkentésének érdekében egyre nagyobb teret kap az
úgynevezett precíziós mezőgazdaság, mely a termelés minden lépését nagy pontossággal
hivatott szabályozni. Ennek egy része üvegházakban történik, ahol kiemelkedő részletes
séggel tudjuk létrehozni a növénynek (dolgozatom esetében paradicsomoknak) a legmegfelelőbb termesztési körülményeket.
Ezt viszont csakis a modern kor technikai eszközei teszik lehetővé, többnyire autonóm
módon, minimális emberi beavatkozással működve. Szükségünk van a paradicsomok
számára fontos paramétereket (mint például: talajnedvesség, páratartalom, hőmérséklet,
szén-dioxid mennyiség) folyamatosan mérésére, a megfelelő számítások elvégzésére,
majd ennek megfelelően a működtető egységekkel a beavatkozást végrehajtani. A mérés
és beavatkozás közötti irányítás megvalósítása is központi feladat, amit valamilyen (újra)
konfigurálható algoritmus fog végezni. Dolgozatomban a jelenlegi legfejlettebb és optimálisabb megoldások, és ezek felhasználásával egy lehetséges modell kerül majd bemutatásra.
Ezen kívül, mivel egy önálló, a hálózattól függetlenül is működtethető rendszert szeretnék
létrehozni. Hogy ez környezeti szempontból fenntartható legyen elemzem a lehetséges
megújuló energia ellátási megoldásokat, mint például termál, szél és napenergia.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-18-1-I kódszámú Új Nemzeti Kiválóság
Programjának támogatásával készült.
Kulcsszavak:
autómatizálás, üvegház, mikrokontroller, optimalizáció, megújuló energia, szenzorok,
aktuátorok

General Characterics of Android Browsers
with Focus on Security and Privacy Features
Petar ČISAR, Sanja MARAVIĆ ČISAR*, Igor FÜRSTNER
Subotica Tech - College of Applied Sciences, Szerbia
sanjam@vts.su.ac.rs
Satisfactory level of security in the use of the Internet in mobile devices depends on
several factors. One of them is safe browsing. A key factor in providing secure browsing
is the application of a browser with the appropriate methods applied: clearing cookies,
cache and history, ability of incognito browsing, using of whitelists and encryptions and
others. This paper presents an overview of the various security and privacy features used
in the most frequently used Android browsers. Also, in the case of several browsers and
types of mobile devices, the use of benchmark tests is shown.
Keywords:
Android browser, Security, Adblock, Tracking, Encryption, Benchmark test
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An Overview of Autonomous Self Driving Robotic Cars
Gyula MESTER
Doctoral School of Safety and Security Sciences, Óbuda University, Budapest, Hungary
drmestergyula@gmail.com
Autonomous self-driving robotic car is not only a development but a revolution.
Self-driving robotic cars are set to revolutionize the way we live. This is transformational
technology, on the cutting-edge of robotics, machine learning, software engineering,
and mechanical engineering. Autonomous self-driving robotic car on the road is able to
navigate, perceive and appreciate the environment without human intervention. Their
drive is electric, so we have to face a quick depreciation of gasoline and diesel motor cars.
Research and development of autonomous self-driving robotic cars by using robotics
research and development results and application started in Japan in the ‘90s. In 2014, in
terms of automation, the standards of autonomous self-driving robotic cars were standardized. With the spread of autonomous self-driving robotic cars, the role of individual
property is put in the background and the car sharing use of more and more space and
the transportation will be a service-oriented (Transport-as-a-Service). Car owners will
be renters, the number of own-owned cars can drastically decrease.
Keywords:
Autonomous self-driving robotic cars, Revolution, Navigate, Perceive, Appreciate, Environment, Electric drive, Robotic research, Development, Standards, car sharing, Service-oriented, Renters
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Investigation of Minimum Zone
Method Algorithms in Case of Flatness
MIKÓ Balázs*; Branko ŠTRBAC; NAGY János
Bánki Donát Faculty of Mechanical and Safety Engineering, Óbuda University, Budapest,
Hungary / University of Novi Sad, Szerbia
miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu
In case of machine parts the accuracy can be defined in many aspects. In order to appropriate work of the product, the dimensional and surface roughness requirements are
not enough, the accuracy of geometric elements and position tolerances are necessary.
The notation, definitions, interpretations and general values of geometric tolerances are
defined by standards; nevertheless there are several mathematical methods in order to
calculate the values based on measured data by coordinate measuring machines.
The minimum zone method was investigated in the current article, which is an iterative
algorithm, so the result of the flatness measuring is calculated by continuous approximation. There are various methods to define the step of the iteration, which have effect
to the run time and the accuracy of the flatness value.
Keywords:
Flatness, Minimum zone method, Cutting technology

Minimum zóna algoritmus vizsgálata síklapúság esetén
Gépipari alkatrészek pontossága több szempontból is definiálható. A megfelelő működés
érdekében gyakran nem elegendő a méret és a felületi érdesség definiálása, szükséges geometriai elemek pontosságának definiálása is. Az egyes alak és helyzettűrések jelölését, értelmezését, általános tűrés értékét szabványok definiálják, azonban koordináta mérőgépen
végzett mérési adatok alapján történő meghatározásukra több módszer is létezik.
A cikkben a minimum zóna módszert vizsgáljuk, mely egy iteratív módszer, tehát
fokozatos közelítéssel történik a síklapúsági hiba meghatározása. Az iteráció lépései
többféle módon is meghatározhatók, melyek hatással vannak a futási időre és az eredmény pontosságára.
Kulcsszavak:
Síklapúság, Minimum zóna módszer, Forgácsolt felület
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Evaluating the Performance of Water/Wind
Plant Power Plant clusters using AHP Method
Nain MUKESH
Obuda University, Hungary
lnaina9814@gmail.com
The demands for alternative energy resources have been increasing exponentially in the
21st century. With increasing demand for energy, growing environmental pollution, and
depleting energy sources, human society today faces multiple challenges of transition
towards a sustainable development and the poverty eradication. In dealing with sustainable development energy is one of the main factors that must be considered.Energy
planning involves finding a set of sources to meet the energy requirements in an optimal
manner. As an alternative means and of meeting global energy demands, renewable energy
sources, including solar, wind, mini - hydropower, geothermal, and biomass energy, are
receiving increasing attention. Being an affordable and clean energy source, wind energy
is among the world’s fastest growing renewable energy forms.Energy planning involves
finding a set of sources to meet the energy requirements in an optimal manner.Energy
planning involves finding a set of sources to meet the energy requirements in an optimal
manner.Though there are several wind-mill and water-mill clusters producing energy in
different geographical locations across the world, evaluating their effeciency is a complex
task and is an important focus for stakeholders. Being an affordable and clean energy
source, wind energy is among the world’s fastest growing renewable energy forms.
Keywords:
Renewable energy, Wate/wind Clusters, Effeciency, Hydropower
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Soft Computing Methods in Image Processing
NEUROHR Zsolt Barnabás
Bánki Donát Faculty of Mechanical and Safety Engineering, Óbuda University, Budapest,
Hungary
zsoltbarni@gmail.com
The demand for processing image information is growing rapidly today. Thinking about
modern imaging diagnostic methods, fight against terrorism, development of self-dri
ving cars, IoT devices, or even the machine vision, which is widely used in industry and
allows task to automate. Artificial intelligence is one of the most important and most
dynamically developing discipline of today and future, including so-called soft compu
ting methods (fuzzy logic, neural networks, genetic algorithms). The use of soft compu
ting methods in image processing is beneficial because of their good noise-filtering and
high-magnification properties, as well as their adaptivity, learning ability and favourable
computing complexity. They are close to natural human inferences and thinking, at the
same time they can be modelled using mathematical methods. In this paper the main
features of these methods are presented.
Keywords:
Fuzzy logic, Neural networks, Genetic algorithms, Image processing

Lágyszámítási módszerek a képfeldolgozásban
A képi információk feldolgozása iránti igény napjainkban rohamosan növekszik.
Gondoljunk csak a korszerű képalkotó diagnosztikai eljárásokra, a terrorizmus elleni
küzdelemre, az autonóm járművek fejlesztésére, IoT eszközökre, vagy akár az iparban
széles körben alkalmazott gépi látásra, ami a feladatok automatizálásra ad lehetőséget.
A mesterséges intelligencia napjaink és a jövő egyik legfontosabb és legdinamikusabban
fejlődő tudományterülete, ennek részét képezik az úgynevezett lágy számítási módszerek
(fuzzy logika, neurális hálózatok, genetikus algoritmusok). A lágy számítási módszerek
alkalmazása a képfeldolgozásban jó zajszűrő és lényegkiemelő tulajdonságaik, valamint
adaptivitásuk, tanulóképességük és kedvező számítási bonyolultságuk miatt előnyös.
Közel állnak a természetes emberi következtetésekhez és gondolkodáshoz, de matematikai módszerek segítségével modellezhetők.
Kulcsszavak:
fuzzy logika, neurális hálózatok, genetikus algoritmusok, képfeldolgozás
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A right to Privacy as a Fundamental
Human Right in Correlation with Data Protection
Ivona NINKOV
Law office ‘Sveto Kacar’ , Novi Sad, Serbia
ivonakakas@yahoo.com
This paper presents a general overview of the rights to privacy as a fundamental human right in the correlation with data protection. The paper will aim to illustrate how
rights of privacy developed after the Second World War and it will clarify the difference
between the right to privacy and data protection in the lights of the General Data Protection Regulation, which entered into force in May 25th, 2018. This paper outlines data
protection terminology, people’s rights and how these rights are enforce through international legal treaties. The authors used a comparative method during their research
focusing on continental and Anglo-Saxon legal systems with an emphasis on the rich
jurisprudence of the European Court of Human Rights (ECtHR) and the Court of Justice of the European Union (CJEU). During the drafting of this paper, it is concluded
that privacy and the protection of personal data are closely linked in the jurisprudence
of the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union,
but they should not be considered to be identical.
Keywords:
Right to privacy, Human rights, Data protection, Security, Legal treaties.
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Self-Defence Possibilities in the Cyberspace
Zoltán NYIKES
Doctoral School of Safety and Security Sciences, Óbuda University, Budapest, Hungary
nyikes.zoltan@phd.uni-obuda.hu
In the digital world, we live our lives in the cyberspace. The digitalization offers wide
facilities for all world it was incredible previously. The information becomes a resource,
and it is one resource between the traditional resources. The principal aim for the develo
pers and the market is to reach and integrate the stakeholders expansively. On the base
of my researches, it can conclude that the digital competency and safety awareness of the
users is shallow in case of several instances. These capabilities increasing is necessary to
assure the safe and secure operations of the users in the digital world. The self-training
and studies would be a good solution for this problem but usually, users haven’t got
enough time to do it. The professional cyber scientific operatives must offer methods
and tools for the stakeholders, that can be useful and help for them to use the digital
goods by lower risks in the cyberspace.
I confirmed that by the software ergonomic tools the problem-solving is much simplified for the users in the case of pictographic error messages than in the case the traditionally written error message. Additionally, I estimated that in the case of a virus attack
of the system or a cyberbullying of the user it can not find any help supporting real-time
assistance for the user. I created and suggested the installation of an Internet Emergency
System for filling this absence what can help in case of the introduced attacks for the ordinary users. In my opinion, by the introduced tools availability it can solve the remains
risk problems in wide share from the ordinary user’s inadvertence and/or ignorance.
Keywords:
Cyberspace, Cyber security, Internet Emergency System, Software Ergonomic tools, Security awareness, Digital competency

Önvédelmi lehetőségek a kibertérben
A mai, digitalizált világunkban az életünk jelentős részét már a kibertérben éljük. Az
egész Világ számára olyan lehetőségeket kínál a digitalizáció, amit korábban álmodni
sem mertünk. Ezáltal az információ, mint erőforrás, felsorakozott a hagyományosnak mondott erőforrások mellé. A fejlesztők és gyártók számára a felhasználók minél
szélesebb körű elérése és a digitális világba történő bevonása vált a legfőbb céllá. A kutatásaim alapján is megállapítható, hogy a felhasználók digitális kompetenciája és a biz
tonságtudatossága az esetek számottevő részében nagyon alacsony. Ezeket fejleszteni
szükséges ahhoz, hogy a digitális világban is magabiztosan és biztonságosan mozogjon
a felhasználó. A felhasználók képzése és önképzése megoldást jelenthetne a problémára,
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azonban erre nem jut mindig megfelelő mennyiségű idő. Ezért olyan módszereket és
lehetőségeket kell a felhasználók számára biztosítani az ezen a tudományterületen dolgozó szakembereknek, amelyek alkalmazásával alacsonyabb kockázattal tudják kihasználni a kibertér által nyújtotta digitális javakat. A szoftverergonómiai megoldások
alkalmazásának lehetőségével bizonyítottam, hogy a felhasználók számára könnyebben feldolgozható egy hibaüzenet a piktogramok alkalmazásával, mint a hagyomá
nyos szöveges üzenet módszerének esetében. Továbbá, megállapítottam, hogy a felhasználókat, hogyha rendszer- vagy vírustámadás, esetleg internetes zaklatás éri, abban
az esetben nincs olyan valós időben működő asszisztenciát nyújtó szolgáltatás, amely
ilyenkor segítséget biztosítana számukra. Ezen hiányosság felszámolására dolgoztam
ki az Internetes Segélyhívó Rendszert, amely az előbb említett esetekben nyújthatna
segítséget az átlag felhasználók számára. Véleményem szerint, ha a fenti módszerek és
lehetőségek biztosítottak lennének a felhasználók számára, abban az esetben azt a maradványkockázatot is sikerülne nagy arányban lefedni, amely a felhasználók figyelmet
lenségéből és/vagy tudáshiányából adódik.
Kulcsszavak:
kibertér, kiberbiztonság, Internetes Segélyhívó Rendszer, szoftverergonómiai eszközök,
biztonságtudatosság, digitális kompetencia
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User Attitude, Evaluation
and Influence of Security Systems
Csaba OTTI
Login Autonom Ltd.
otti.csaba@bgk.uni-obuda.hu
The security managers have to face security management system’s implement problems
on a daily basis. The key point is in all security improvements whether the users are able
and willing to use the system properly. It is even more difficult when biometric systems
should be implemented because the algorithms operate with probabilities and the users
can never be sure that they are recognized with 100% accuracy. The user acceptance is
strongly affected by user attitude which contains preconceptions and misconceptions.
User attitude and behaviour can influence by appropriate trainings and user engagement. To improve the efficiency of dissemination of knowledge concerning to change
these attitudes it is thus also important to be able to identify opinion leaders in an orga
nisation in an efficient and reliable way.
In this paper several typical questions are discussed and associated with the measurement of user experience. I show how the answers can be acquired even if the users don’t
have access to computers in an organisation.
Keywords:
User attitude, Acceptance, Questionnaire software

A biztonsági rendszerek felhasználói attitűdje,
értékelése és befolyásolásának lehetőségei
A biztonsági vezetőknek nap mint nap szembe kell nézniük a biztonsági rendszerek
bevezetési problémáival. Minden biztonsági fejlesztés kulcspontja, hogy a felhasználók
képesek és hajlandók-e megfelelően használni azokat. Ez különösen problémás a biometrikus alkalmazásokban, ahol az algoritmusok valószínűségi alapokon működnek és a
felhasználók sosem lehetnek biztosak abban, hogy 100% biztonsággal ismerik fel őket. A
rendszerek felhasználói elfogadottságát nagyban befolyásolja a felhasználói attitűd, mely
magában foglalja a tévhiteket és előítéleteket. Fontos, hogy képesek legyünk azonosítani
a véleményvezéreket egy szervezetben annak érdekében, hogy tudásátadással ezeket az
attitűdöket hatékonyan és megbízhatóan megváltoztathassuk. Jelen tanulmányban bemutatásra kerülnek tipikus kérdések és hogyan érdemes ezeket feltenni úgy, hogy felhasználói élményt is nyújtson. Bemutatom, hogyan gyűjthetők be a válaszok akár olyan
környezetben, ahol a felhasználóknak nincs vállalati számítógépes hozzáférése.
Kulcsszavak: felhasználói attitűd, elfogadás, kérdőív szoftver
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Morphological Investigation of Polypropylene
Matrix Composites Associated with Granular Materials
RÁTHY Istvánné*, PINKE Péter, NAGYNÉ HALÁSZ Erzsébet
Bánki Donát Faculty of Mechanical and Safety Engineering, Óbuda University, Budapest,
Hungary
rathy.istvanne@bgk.uni-obuda.hu
The development of plastic matrix composites is still ongoing, in accordance with the requirements in the current field of application. A wide variety of polymeric materials are
used, combined with a variety of coupling-reinforcing materials, which can be granular,
fibrous, and laminated. In the present case, from that of the material tests of polypropylene matrix composite series with a granular materials, glass beads, the electron microscopic studies are presented. The importance of sample preparation is also discussed.
Scanning electron microscopy can be used to determine the diameter of the associated
particles, quantify / control the volume of particles in the injection molded polymer
composite depending on the test site. These structural properties, in conjunction with
the injection molding parameter, may also be based on the distribution estimation of the
particulate coupling material of polypropylene matrix composites.
Keywords:
Polymer composites, Scanning electron microscope

Szemcsés anyagokkal társított
polipropilén mátrixú kompozitok morfológiai vizsgálata
A műanyag mátrixú kompozitok fejlesztése az aktuális felhasználási területeken fellépő
követelményeknek megfelelően napjainkban is töretlen lendülettel folyik. Nagyon sokféle polimer alapanyagot használnak, sokféle társító-erősítő anyaggal kombinálva, melyek lehetnek szemcsések, szálasak, rétegeltek. Jelen esetben egy szemcsés anyaggal –
üveggyöngyökkel – társított polipropilén mátrixú kompozit-sor anyagvizsgálatai közül
az elektronmikroszkópi vizsgálatokat mutatjuk be, kitérünk továbbá a minta előkészítés
fontosságára is. Pásztázó elektronmikroszkópi vizsgálatokkal meghatározható a társított szemcsék átmérő szerinti mérete, számszerűsíthető/ellenőrizhető a szemcsék térfogati mennyisége a fröccsöntött polimer kompozitban, a vizsgálati hely függvényében.
Ezek az anyagszerkezeti jellemzők, a fröccsöntés paraméterivel összefüggésben, alapul
vehetők polipropilén mátrixú kompozitok szemcsés társító anyagának eloszlás-becslése
során is.
Kulcsszavak: polimer kompozitok, elektronmikroszkópi vizsgálatok
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Effect of Interrupted Cutting
of Variable Loading on Cutting Tool
Ibrahim Etem SAKLAKOGLU*, Ozden ISBILIR
Ege University Faculy of Engineering Mechanical Engineering Department, Izmir,TURKEY
i.e.saklakoglu@ege.edu.tr
This paper studies the effect of interrupted cutting of variable loading on cutting tool
focusing on the main cutting force and cutting tool life. A number of machining tests
were carried out under variable conditions. In order to investigate the interruption effect
in turning, continuous and interrupted experiments were undertaken.
It was found that the turning process was affected by cutting parameters and characte
ristics of machining. It was noted that interruptions during machining resulted in a dec
rease in tool life. It was also recorded in the experiments that the main cutting force in
the interrupted machining was significantly lower than in the continuous type because
of unloading of the force in the interrupted cutting. Durations generally had a negative
effect on tool life, but a positive effect on tool life was also observed particularly in high
removal rates.
Keywords:
Cutting tools, Machining Tests, Cutting Force
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Effect of Cooling Rate on the Microstructure
and Mechanical Properties of Low Carbon Steel
Nurşen SAKLAKOĞLU*, Fırat ÜNALP, Mehmet CEM DEMİR, Çağlar HOCALAR,
Selçuk DEMIROK
Manisa Celal Bayar University, Mechanical Engineering Dept. Manisa / TURKEY
nursen.saklakoglu@cbu.edu.tr
This paper reports the effect of cooling rate on the microstructure and mechanical -properties of a kind of low carbon steel microalloyed with V and Nb content
(0,01%and0,0164%) after hot deformation by using real forging experiments. The results show that cooling rate has a significant effect on the microstructure, yield strength,
tensile strength and impact energy of the P285NH steel. The accelareted air cooling with
1,48 oC/s cooling rate yielded to the formation of mixed structure with acicular ferrite
and bainitic ferrite which resulted higher tensile strength and lower toughness. In this
case, the normalization step was needed to obtain higher toughness which customer’s
demand.
Keywords:
Low carbon steel, Cooling rate
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Information Risk Assessment for Automated Vehicles
Malak SHATNAWI
Doctoral School of Safety and Security Sciences, Óbuda University, Budapest, Hungary
malak.shatnawi@phd.uni-obuda.hu
The rapid modern technology brought many changes in all fields of infrastructure including road transportation,the main concern for each country is looking for intelligent
transportation system since it provides all the necessary services and information as well
as it is essential to the country’s defense, economic, progress, security and safety.
Nowadays the most challenges field of research in transportation is the Automated Vehicles AV or Self Driven Vehicles SDV, as a basic definition driverless cars, definitions
vary, one can say that Automated Vehicles AV are, road vehicles where the they operated
without human supervision for motorway compatible with high-level connections with
the environment through the necessary sensors, cameras, light detection and systems of
(GPS), and other on-board intelligent technology that control movements also it can be
called as autonomous vehicles.
However studding transportation infrastructure risk assessment means making the
transportation system more secure by using of intelligent data and information technology.
Road safety is a complex issue, which involves several factors over time, according to
Transportation Safety Policy TSP, the human, the vehicle, the road environment and
the socioeconomic environment all of these and more considered the main components
that affect the safety on the roads. Moreover, the framework is continuously change over
time.
The main challenges in the field of autonomous vehicles will be discussed in the paper
since in the next few years automated vehicles are going to rapidly increase the change of
road transport infrastructure, now the trends on road transport automation is partially
autonomous vehicles because the needed infrastructure is not ready yet so its impact on
the the whole transportation systems will be considered. the transport research gene
rally focuses on the implementation of intelligent transport systems, but the main aim of
the paper is to study the challenges of the autonomous vehicles on roads. Special attention will be paid to the discussion of safety that a self-driving electrical car can achieve
and future research possibilities development in that field. For automate vehicles the risk
assessment must be done according to ISO/IEC 27005 (Information technology Security
techniques – Information security risk management) standard, since these documents
provides a guide line for information security risk management and it is applicable for
all types of organizations (commercial, government, agencies, nonprofit organizations)
and it is up to the organization to define the approach to risk management.
Keywords:
autonomous vehicles, transportation, traffic accidents, safety and security.
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Modern Methods of Finishing Edges
and Cleaning Surfaces of Metal Parts
Olga SHYPUL
National Aerospace University, “Kharkiv Aviation Institute”, Ukraine
o.shipul@gmail.com
In the field of this study, metal parts obtained as by classical machining as by additive
manufactured, are focused.
The most important quality indicators of precision parts are resource, reliability, functional characteristics and etc. These properties are determined by the edge quality and
the surface cleanness to the greatest extent.
The edges deburring, edge precision treatment, cleaning surfaces, channels and cavities
from various contaminants, including remnant material or powder, as finishing technologies occupy a significant share of the total labor intensity of manufacturing. The
advanced methods for these purposes was analyzed critically.
It is justified the prospect of thermal energy methods using in accordance with the requirements of precision machining. This statement is based on the unique advantages of
these methods in terms of productivity and technological capabilities.
In the present study it is indicated the primary use of the thermal pulse variant of the
thermal energy methods. The intense flow of energy from the combustion products of
gas mixtures is used as a force factor in the form of shock and detonation waves. The
release of combustion products from the chamber at a temperature exceeding the condensation temperature of the oxides, eliminates the need to remove oxides from the
surfaces of parts.
The versatility of thermal pulse equipment makes it the most obvious choice for building
automated systems for finishing and cleaning precision parts.
Keywords:
Thermal pulse method, Edge precision treatment, Deburring, Cleaning surfaces
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Industrial Accidents in Defense Industry
– Consequeces, Prevention and Reaction
Rade SLAVKOVIĆ , Aleksandar DUMIĆ* , Saša STOJANOVIĆ
University of Defence, Belgrade, Serbia
alekdum977@gmail.com
The security of people and property is the basic premise of the business of each company.
Security as an important function of management of the organization, particularly evident
in companies engaged in the production of explosives and flammable substances. In the
category of security risk companies are the defense industry companies. Recently, these
findings have been confirmed through several industrial accidents with serious consequences. Security vulnerability of these companies is reflected primarily in the sensitivity
of certain production and technological processes in terms of the potential of fire, explosion of a hazardous gases and liquids, then the amount and sensitivity of explosives and
flammable substances on a daily basis participate in the processes of production. Conside
ring aforementioned clearly imposes the task of preventive action and preventing accidents and diminish the effects of their possible manifestation (if they occur).
This paper considers the most characteristic of industrial accidents that have occurred in
the defense industry from the point of view of their phenomenological characteristics, in
order to draw certain conclusions as a lesson. As the most relevant, addressed the issues of
prevention of accidents and safety activities of operators in terms of prevention and elimination of consequences. Also, paper presents singled out the conclusions derived by treating
these very complex and in modern times most of the current problems, which requires
the full attention of all security subjects in the country, in order to prevent extremely dangerous and even disastrous consequences for security facilities in the Republic of Serbia.
Keywords:
Accident, Industry, Explosion, Safety, Environment

72

X. International Engineering Symposium at Banki, Budapest, 21 Nov, 2018

The Changing Role of Risk
Assessment in Occupational Safety and Health
SZABÓ Gyula
Bánki Donát Faculty of Mechanical and Safety Engineering, Óbuda University, Budapest,
Hungary
szabo.gyula@bgk.uni-obuda.hu
The concept of risk is central to safety science. In the occupational safety and health
domain, a good risk assessment is the first step to define prevention measures, from
elimination of hazards to educations ans trainings.
The 25-year OSH requires a risk assessment and knowledge of risks from both emplo
yers and employees. In this paper tree trends are highlighted which justify the rethinking of the risk paradigm.
Thanks to the technical progress in the last decades instrumental measurement solutions emerged which enable accurate, detailed, real-time monitoring of hazards. The
current slow planning of prevention measures, based on risk assessment backed by statistical data collection can be replaced by a dynamic, immediate, local, well- personali
zed interventions.
The risk assessment has significantly exceeded safety critical technologies, the risk assessment obligation and the measures based on it have become everyday practice. Typi
cally, each professions make their own risk assessment, so some threats / hazards may
sometimes appear in several risk assessments, overlapping each other. It seems reasonable to develop an integrated risk assessment context for integrated management systems covering, e.g. financial, human, environmental, work and fire safety, IT, operational
and production risks. The content and methodology of the integrated risk assessment
should be determined according to the ISO 31000 standard.
Processing of large amounts of data generated automatically through organizational
operation or employees reporting enabled the establishment of key performance indicators and the establishment of measures based on them. The feedback from the accident analysis to the planning process was developed through the development of the
risk assessment methodology, through the tuning of threats / hazards and risk levels.
The analysis of serious events has been extended to everyday events and deepened. Increasingly intensive data collection of information at sources, through high-level data
processing, the widespread use of key performance indicators means a new possibility
of planing.
Keywords:
Occupational health, Workplace safety, Risk assessment, Monitoring
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A kockázatértékelés változó szerepe
a munkahelyi biztonság és egészségmegőrzésben
A biztonság tudomány területén központi szerepet játszik a kockázat fogalma. A munka
helyi biztonság és egészségmegőrzés területén is a kockázatértékelés alapos elkészítése
jelenti az első lépést, melyet a megelőzés elveinek megfelelően határozzák meg az intézkedéseket, a veszély kiküszöbölését kezdve a munkavédelmi képzésekig.
Az immár 25 éves munkavédelmi szabályozás megköveteli a kockázatértékelés
elkészítését és a kockázatok ismeretét mind a munkáltatóktól, mint a munkavállalótól.
Az előadásban három olyan tendenciát tekintjük át, melyek ennek a paradigmának
újragondolását indokolják.
Az elmúlt évtizedekben a műszaki fejlődés olyan műszeres mérési megoldásokat hozott,
melyekkel a veszélyek részletes, pontos, valós idejű monitorozása vált lehetővé, így a
mostani kockázatértékelést jellemző hosszú távú statisztikai adatgyűjtésen alapuló távlati
tervezést dinamikus, veszélymonitorozáson alapuló, azonnali, lokálisan jól behatárolt,
személyre szabott intézkedések válthatják fel
A kockázatértékelés jelentősen túlnőtt a biztonságkritikus technológiákon, mindennapi
gyakorlattá vált a kockázatértékelési kötelezettség, és az erre alapuló intézkedések. Jellemzően az egyes szakmák saját kockázatértékelést készítenek, így egyes veszélyforrások
esetenként több kockázatértékelésben is megjelennek, ezek átfedik egymást. Célszerűnek
látszik az integrált irányítási rendszerekben integrált kockázatértékelést működtetni,
mely kiterjed többek közt a pénzügyi, humán, környezeti, munkavédelmi, tűzvédelmi,
informatikai, üzemeltetési, termelés kockázatokra. Az integrált kockázatértékelés tartalmát és módszertanát az ISO 31000 szabvány alapján határozzák meg.
A szervezeti működés során keletkező automatikusan gyűjthető, vagy jelentésen alapuló
nagy mennyiségű adat feldolgozásával kulcs teljesítménymutatók meghatározására és
ezekre alapuló intézkedések megalapozására nyílt lehetőség. Az eseményelemzésből
származó információk visszacsatolása a tervezésbe a kockázatértékelési módszertan
fejlesztésén, a veszélyforrások és kockázati szintek hangolásán keresztül valósult meg.
A súlyos események elemzéséről az adatgyűjtés kiterjedt, és elmélyült a hétköznapi
események esetében is. Az információ keletkezési helyén folytatott egyre intenzívebb
adatgyűjtés, a magas szintű adatfeldolgozás révén a kulcs teljesítménymutatók elterjedt
alkalmazása a tervezés új lehetőségét jelenti.
Kulcsszavak:
Munkahelyi biztonság, kockázatbecslés, monitoring
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The Time and the Safety
Lajos SZABÓ
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The definition of time and the safety are the most debated concepts, more disciplines
tryed to define them. Even the most unqualified man is able to perceive the time though,
just as well than safety. The time from an engineering viewpoint important measure just
like that, than the distance. What is it possible to measure the safety with?
Keywords:
Safety, Time, Measuring, Time measurement, Distance measurement, Safety measurement

Az idő és a biztonság
Az idő és a biztonság fogalmai talán a legvitatottabb kérdések, több tudományág
képviselői igyekeznek meghatározni. Pedig még a legképzetlenebb ember is képes
érzékelni az időt, csakúgy mint biztonságot Az idő mérnöki szempontból ugyanolyan
fontos mértékegység, mint a távolság. Mivel lehet mérni a biztonságot?
Kulcsszavak:
Biztonság, idő, mérés, időmérés, távolságmérés, biztonság-mérés
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Success Factors in the Information Security Training Project
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Today, project management is an indispensable part of advanced corporation culture.
Organizations are beginning to realize that without project management, it is not possib
le to maintain and operate a modern and economical organization. Precise planning of
processes can not be carried out without competition, control, and revision, or rather a
project management for the survival of organizations. For large international companies
and organizations, the project design process and project management have long been
very important, and in Hungary, they are beginning to recognize its significance. In
addition, the Hungarian Government has also developed a project management metho
dology for public administration in the public administration and has made numerous
recommendations for the organization and operation of public administration organizations. Nowadays, state organizations say that project management methodologies
and their application are accepted and common practice. Information security is understood as keeping the IT components of organizational activities in the right condition
for achieving the goals.
Security is one of the key elements of corporate operation - an organization is equivalent
to business conditions. Security is a complex concept, each sub-area is closely related
and dependent on each other. Information security protects information against a variety of threats (eg fire, water, other disasters, computer fraud, sabotage, software and
hardware failures, viruses, etc) in order to ensure business continuity, minimize business
damage as well as maximum business opportunity and return on investment. We need
to strive for a complex organizational IT security to keep the business going, in which
the processes of each subfield are closely related, as their operation has a different impact on the organization’s functioning. The lecture and the related study present project
management tasks through an information security training project through concrete
examples. Each of the examples chosen from its various sub-areas is characterized by
project-based design and implementation, as well as project management-based thinking,
while taking into account local expectations and exceptions.
Keywords:
Project management, IT security, E-learning, Information security training
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Az információbiztonsági képzési projekt sikertényezői
Napjainkban a projektmenedzsment a fejlett vállalat kultúra elengedhetetlen kiemelt
része. A szervezetek kezdik felismerni, hogy projektmenedzsment nélkül nem lehet modern
és gazdaságos szervezetet fenntartani, működtetni. A folyamatok pontos tervezése kivitelezése, ellenőrzése és felülvizsgálata nélkül nem lehet bírni a gazdasági versenyt,
pontosabban a szervezetek túlélésének egyik alapja projektmenedzsment. Nemzetközi
nagyvállalatoknál és szervezeteknél már régóta nagyon fontos szerepet kapott a projekttervezés folyamata és a projektmenedzsment, hazánkban pedig mostanában kezdik
felismerni ennek jelentőségét. A magyar kormány ezen belül is Infokommunikációs
Államtitkárság projektmenedzsment módszertant dolgozott ki a közigazgatásban és
számtalan ajánlást tesz a közigazgatási szervezetek szervezésére, működtetésére. Állami szervezeteknél mára mondhatni, hogy projektmenedzsment módszertanok és alkalmazásuk elfogadott és bevett gyakorlat. Az informatika biztonság alatt a szervezeti
tevékenységek informatikai összetevőinek a célok eléréséhez szükséges megfelelő álla
potban tartását értjük.
A biztonság a vállalati működés egyik lényegi eleme – egy szervezet esetében az üzleti
kondíciókkal egyenrangú. A biztonság komplex fogalom, az egyes részterületek szoros
összefüggésben vannak és függenek egymástól. Az információbiztonság az információt
sokféle fenyegetettség ellen védi (pl. tűz, víz, egyéb katasztrófák, számítógépes csalás,
szabotázs, kezelési hibákból adódó szoftver– és hardverhibák, vírusok, stb.) annak
érdekében, hogy biztosítva legyen az üzletmenet folyamatossága, minimális legyen az
üzleti kár, valamint maximális az üzlet lehetősége és a beruházások megtérülése. Komp
lex szervezeti informatikai biztonság megvalósításra kell törekednünk, hogy az üzletmenet folyamatos legyen, melyben az egyes részterületek folyamatai szoros összefüggésben vannak egymással, mivel a működésük különböző hatással kihatnak a szervezet
működésére. Az előadás és a hozzá kapcsolódó tanulmány is konkrét példákon keresztül
mutatja be a projektmenedzsment feladatokat egy információbiztonsági képzési projekten keresztül. A különféle részterületeiből választott példák mindegyikére jellemző
a projekt alapú tervezés és bevezetés, továbbá jól szemléltetik a projektmenedzsment
alapú gondolkodást, persze figyelembe véve a helyi elvárásokat és kivételeket.
Kulcsszavak:
projekt menedzsment, informatikai biztonság, e-learning, információbiztonsági képzés
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Space Dynamic Modelling
Tamás SZAKÁCS
Bánki Donát Faculty of Mechanical and Safety Engineering, Óbuda University, Budapest,
Hungary
szakacs.tamas@bgk.uni-obuda.hu
In this paper a space dynamic model, created in Matlab/Simulink® will be presented. The
two body model is capable to show a central body, e.g. the Earth, and another body, like
Moon, or a satellite motion. The model is parametric, body masses, initial speed, and
height are adjustable. An animation window is created in order to present planet and sa
tellite location, and motion. There are different functions are introduced, like automatic
tracking or zooming of window, trajectory plot, etc. A graphic user interface is also created to make the model useful to whose having only a little experience in using Matlab/
Simulink® program. In the user interface simulation control buttons, interactive functions are also developed. The first and second cosmic speeds are also pre-programed, but
all the modelling data can be freely changed even during simulation run.
The physical background, programming, modelling details functions and simulation
examples will be also introduced in this paper.
Keywords:
Space dynamic, Satelite

Űrdinamikai modellezés
A cikk egy oktatási célra készült Matlab/Simulink® 3D űrdinamikai modellt mutat be A
kéttőmeg modell egy központi égitest, mint például a Föld, illetve egy második test, mint
például a Hold, vagy egy mesterséges égitest, mozgásait modellezi. A modell parametrikus, így minden adat beállítható, mint például kezdeti magasság, sebesség. A mozgások
követésének megkönnyítésére készült egy animációs ablak is, melyhez különböző funkciók kerültek bevezetésre, mint automatikus objektumkövetés, vagy zoom, ami a két
testet állandóan egy képen mutatja. Ez felhasználói felület is kifejlesztésre került, ami a
paraméterkezelést könnyíti, illetve a szimuláció futtatásához tartozó funkciókat is tartalmaz, így a Matlab/Simulink®-ben nem járatos felhasználók is könnyen használhatják. Az
pillanatnyi magassághoz tartozó első, és a második kozmikus sebesség, valamint kötött
keringési funkciók is megtalálhatók.
A modellezés fizikai háttere, a modellalkotás, a kezelő, és vizuális felület leírása, és mo
dellezési példákat mutat be a cikk.
Kulcsszavak:
Űrdinamika, műhold
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How can simplification reduce personal (cyber) safety?
SZARVÁK Anikó
Doctoral School of Safety and Security Sciences, Óbuda University, Budapest, Hungary
a.szarvak@gmail.com
The goal of this article is to address the difficulity of education, (information security)
awareness. The article provide information on fast development of information technology,
how it infiltrate our life, gets more and more time and place of our days and what are the
main challenges, specially in the field of awareness.
What are the most challenging tasks for companies – from little companies to multi
cultural enterprices – and for natural persons.
What are the main goals according to SANS’s Awareness syllabus, which can be determined as basis of (information security) awareness.
Keywords:
Awareness, Simplification, Information security

Hogyan rontja a simpification a személyes biztonságot?
A cikk célja, hogy foglalkozzon az oktatás nehézségével, (informatikai biztonsággal)
kapcsolatos tudatossággal. A cikk tájékoztatást nyújt az információs technológia gyors
fejlődéséről, arról, hogyan szivárog be az életünkbe, egyre több idõt és helyet tölt napjainkban, és melyek a legfontosabb kihívások, különösen a tudatosság területén. Melyek
a legnagyobb kihívást jelentő feladatok a cégek számára – a kisvállalatoktól a multikulturális vállalkozásokig – és a természetes személyek számára.
Melyek a fő célok a SANS Awareness programjának megfelelően, amely az (információbiz
tonsági) tudatosság alapjául szolgálhat.
Kulcsszavak:
Információbiztonság, adatvédelem, biztonság-tudatosság, egyszerűsítés, simplification
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Functional nanocomposites
Imre Miklós SZILÁGYI
Budapest University of Technology and Economics, Department of Inorganic and Analytical Chemistry, H-1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3., Hungary
imre.szilagyi@mail.bme.hu
In the lecture several examples will be shown about how various functional nanocomposites can be be prepared by atomic layer deposition (ALD), hydrothermal, electrospinning, sol-gel and annealing methods, based on our own experience. The nanostructures include semiconductor oxides (e.g. TiO2, ZnO, WO3, FeWO4, MoO3) based
nanoparticles, nanosheets, nanofibers, nanotubes; carbon nanostructures (fullerene,
carbon nanotubes, carbon aerogels, carbon nanospheres, graphene oxide); biological
nanostructures (e.g. lotus leaf, bird feather), and organic-inorganic hybrids. The nanostructures are characterized by a great deal of methods, e.g. XRD, SEM-EDX, TEMED, XPS, FTIR, Raman, TG/DTA-MS, UV-Vis. They are studied in various applications,
such as photocatalysis, gas sensing, catalysis. Finally, it will be also highlighted how the
expertise of the group has been used to solve several technological problems coming
from our industrial partners.
Keywords:
Materials science, Nanotechnology, Analytical chemistry, Photocatalysis,
Gas sensing, Catalysis

Funkcionális nanokompozitok
Az előadásban számos példán keresztül kerül bemutatásra, hogyan lehet funckionális
nanokompozitokat előállítani atomi réteg leválasztás (ALD), hidrotermális, elektroszta
tikus szálhúzás, szol-gél, és hevítéses módszerekkel, a saját tapasztalataink alapján.
A nanoszerkezetek között megtalálhatóak félvezető-oxid (pl. TiO2, ZnO, WO3, FeWO4,
MoO3) alapú nanoszemcsék, nanolemezek, nanoszálak, nanocsövek; szén nanostruktúrák (pl. fullerén, szén nanocsövek, szén aerogélek, szén nanoszemcsék, grafén-oxid);
biológiai nanoszerkezetek (pl. lótusz levél, madártoll) és szerves-szervetlen hibridek.
A nanoanyagokat nagyszámú módszerrel jellemezzük, pl. XRD, SEM-EDX, TEM-ED,
XPS, FTIR, Raman, TG/DTA-MS, UV-Vis. Számos alkalmazásban kipróbálásra kerülnek, pl. fotokatalízis, gázérzékelés, katalízis. Végül azt is kiemeljük, hogy a csoport
szakértelmét hogyan alkalmaztuk az ipari partnerektől származó technológiai problémák megoldására.
Kulcsszavak:
Anyagtudomány, Nanotechnológia, Analitikai kémia, Fotokatalízis,
Gázérzékelés, Katalízis
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Experiments on Acoustic metamaterials
SZUCHY Péter
Faculty of Engineering, University of Szeged, Hungary
szpeter@mk.u-szeged.hu
Protection against the dangerous and harmful vibration is an urgent problem all around
the world. There are significant efforts for researching and developing acoustic metamaterials which working principle is the mass-in-mass subsystem, that is an improved
version of the 2-Degree-of Freedom system of the dynamic vibration reduction. The
main goal of this paper is to introduce the research work’s first steps on this field of the
University of Szeged, Faculty of Engineering, with a short review of the theory, presen
ting the recently purchased instruments and the planned experimental system. It reveals
the gap between the theory and the research results and features the present problems of
the research, bringing into focus the practical side of it. It shortly introduces the simu
lation software that is going to be used to reduce the number of the experiments. The
other goal of this paper is to demonstrate the present state of the author’s last year began
PhD work and the planned further steps.
Keywords:
Metamaterial, Mass-in-mass system, Vibration reduction, Photon+

Kutatások az akusztikus metaanyagok területén
A világon mindenhol egyre nagyobb problémát jelent a veszélyes és ártalmas vibrációk
elleni védekezés. Jelentős erőfeszítések történnek az akusztikus metaanyagok kutatása és
fejlesztése terén, amely anyagok működési elve a tömeg-a-tömegben alrendszer. Ez az
alrenszer a dinamikus rezgéscsillapítás egy tovább gondolt változata. Ennek a cikknek
a fő célja az, hogy bemutassa a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kara ezen területet
kutató munkájának első lépéseit, melynek során egy rövid áttekintést ad az elméletről,
bemutatja a nemrég beszerzett eszközparkot és a tervezett kísérleti rendszert. Feltárja
a különbséget az elméleti és a kísérleti eredmények között, és jellemzi a kutatás jelenlegi problémáit, kiemelve a gyakorlati oldalt. Röviden bemutatásra kerül a szimulációs
szoftver, melyet a kísérletek számának csökkentése céljából kívánunk használni. A cikk
másik célja bemutatni a szerző tavaly megkezdett PhD munkájának jelenlegi állapotát és
a tervezett további lépéseket.
Kulcsszavak:
metaanyagok, tömeg-a-tömegben rendszer, vibráció csökkentés, Photon+
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Machine Learning Applications
for Fault Detection in Internal Combustion
Engine Assembly
Balázs SZŰCS
Audi Hungaria Zrt.
szucsbalazs90@gmail.com
Nowadays the machine learning algorithms gains more and more ground in everyday
life. Through healthcare applications, machine vision, recommendation systems, various
virtual assistants, speech recognition systems, speech synthesizers, translator applications and even in the most common things we can encounter machine learning and
artificial intelligence algorithms. In addition to everyday usage, an increasing emphasis
is placed on industrial use. In the field of research and development, materials science,
robotics and thanks to the spread of Industry 4.0 and digitalization, more and more
machine learning based systems are being introduced in production. The large dataset
produced by various sensors, measuring transducers and measuring devices provides
an excellent starting point for examining equipment and product features, and to find
any unknown connections between features. This paper gives examples of possible ways
of using machine learning algorithms in manufacturing, as well as an error detection
method, which can lead to increased production rate and avoid critical assembly errors.
Measurements of the crankshafts turning torque of internal combustion engines and inspection them by machine learning algorithm revealed unknown correlations that allow
the foreign material to be detected on the bearings and the crankshafts at an early stage
of the assembly process, thus unnecessary further work can be avoided.
Keywords:
Machine learning, Artificial intelligence, Internal combustion engine, Fault detection,
Digitalization, Big Data, Industry 4.0, Manufacturing, Manufacturing optimization,
Quality assurance

Gépi tanulás alkalmazása lehetőségei hibadetektálásra
belsőégésű motorok összeszerelésénél
A gépi tanulás manapság egyre nagyobb teret hódít a hétköznapi életben. Az egészségügyi
alkalmazásokon át, gépi látásban, ajánló rendszerekben, különböző virtuális asszisztensekben, beszédfelismerő, beszédszintetizáló, fordító alkalmazásokban, valamint a
leghétköznapibb dolgokban is találkozhatunk gépi tanulás és mesterséges intelligencia
algoritmusokkal. A mindennapi alkalmazásokon túl egyre nagyobb hangsúly kerül az
82

X. International Engineering Symposium at Banki, Budapest, 21 Nov, 2018

ipari felhasználásra. A kutatás-fejlesztésben, az anyagtudományban, robotikában, illetve
az Ipar 4.0 terjedésének és a digitalizációnak köszönhetően a gyártásban is egyre több
gépi tanulásra épülő rendszer kerül bevezetésre. A különböző érzékelők, mérő átalakítók
és mérőberendezések által előállított nagy adathalmaz kiváló kiindulási alapot biztosít
a berendezések és termékjellemzők vizsgálatára, nem ismert összefüggések feltárásra. A
tanulmányban példákon keresztül bemutatásra kerülnek a gépi tanulás algoritmusok lehetséges felhasználási módjai gyártásban, valamint egy hibadetektálási eljárás, melynek
következtében a szerelősori kihozatal növelhető, illetve a kritikus szerelési hibák elkerülhetőek. A belsőégésű motorok főtengelyeinek átforgatási nyomaték méréseit gépi tanu
lás algoritmussal elemezve nem ismert összefüggések kerültek feltárásra, melyek alapján a szerelési folyamat korai szakaszában detektálható az idegen anyag a csapágyakon
és a főtengelycsapokon, így elkerülhetőek az utómunka miatt feleslegessé váló további
műveletek.
Kulcsszavak:
gépi tanulás, mesterséges intelligencia, belsőégésű motor, hibadetektálás, digitalizáció,
Big Data, ipar 4.0, gyártás, gyártásoptimalizálás, minőségbiztosítás
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Reducing the Computational
Needs in Real-time Fuzzy Inference Systems
Edit TÓTH-LAUFER
Bánki Donát Faculty of Mechanical and Safety Engineering, Óbuda University, Budapest,
Hungary
laufer.edit@bgk.uni-obuda.hu
Fuzzy inference system is very popular in the applications where the causal relationship is not
precise enough, and the modell is full of subjectivity, uncertainty, and imprecision regarding
to the data and the evaluation process. Fuzzy-based models can be used advantageously for
these kinds of tasks, but the computational needs can be very high, mainly in the case of
Mamdani-type inference model, where a complex-shaped function should be defuzzified after
the aggregation. In real-time applications, where the fast reaction time is indispensable, modi
fied versions of this evaluation should be used to reduce the computational needs, while the
advantages can be retained. In this paper modified versions of Mamdani—type inference are
introduced. In these models reduction can be achieved by different discretization methods,
where the key factor is the reduction of the computational needs during the defuzzification.

Keywords:
Fuzzy; Mamdani-type inference; Computational needs reduction, Real-time systems

Műveletigény csökkentési lehetőségei
valós idejű fuzzy következtetési rendszerekben
A fuzzy következtetési rendszer nagyon népszerű azokban az alkalmazásokban, ahol az oksági kapcsolat nem elég pontos, és a modell tele van az adatokkal és az értékelési folyamattal
kapcsolatos szubjektivitással, bizonytalansággal és pontatlansággal. A fuzzy alapú modellek
előnyösen alkalmazhatók ilyen típusú feladatokhoz, de a számítási igények nagyon magasak
lehetnek, elsősorban a Mamdani-típusú következtetési modell esetében, ahol az aggregáció
után egy komplex alakú függvényt kell defuzzifikálni. A valós idejű alkalmazásokban, ahol a
gyors reakcióidő elengedhetetlen, a kiértékelés módosított verzióit kell használni a számítási
igények csökkentése érdekében, az eredeti módszer előnyeinek megtartása mellett. Ebben a
cikkben a Mamdani-típusú következtetés módosított változatai kerülnek bemutatásra. Ezekben a modellekben a redukció különböző diszkretizációs módszerek segítségével érhető el,
amelyekben a legfontosabb tényező a defuzzifikáció számításigényének csökkentése.

Kulcsszavak:

fuzzy; Mamdani-típusú következtetés; számításigény csökkentés; valós idejű rendszer

84

X. International Engineering Symposium at Banki, Budapest, 21 Nov, 2018

Heat Treatment Effects on Properties of K110 Böhler Steel
László TÓTH*; Enikő Réka FÁBIÁN; Csenge HUSZÁK
Bánki Donát Faculty of Mechanical and Safety Engineering, Óbuda University, Budapest,
Hungary
toth.laszlo@bgk.uni-obuda.hu
The K110 Böhler steel is a high alloyed ledeburitic tool steel with 12% chromium content. It has good dimensional stability during heat treatment. Due to its high carbon content and its carbide-forming alloys it has a high wear resistance. It has high compression
strength and good toughness properties. After special heat treatment (high austenitizing
and high tempering temperature) can be nitridiert.
In our experiments, were performed heat treatments at various austenitization and
tempering temperatures. Were measured the samples hardness, it were examined the
microstructures and the wear properties. Multiple high temperature tempering results
fine dispersed carbides in microstructures, with relatively high hardness and good wear
properties. Higher hardness and better abrasion resistance were obtained on plasmanitridiert samples.
Keywords:
Heat treatment, Wear resitance, Tool steel, Hardness, Carbaides

Hőkezelő technológiák hatásai
a Böhler K110-es acél kopásállóságára
A K110-es Böhler acél majdnem „korrózióálló”, erősen ötvözött 12%-os króm tartalmú, ledeburitos szövetszerkezetű, csekély hőkezelési méretváltozású hidegalakító
szerszámacél. Az igen magas széntartalmának és karbidképző ötvözőinek hála nagyon
magas kopásállóság jellemzi, de emellett jó a szívóssága és a nyomószilárdsága is. Speciális hőkezelés (magas hőmérsékletű edzés és magas hőmérsékletű megeresztés) után nit
ridálható, bevonatolható.
Kísérleteink során különböző ausztenitesítési és megeresztési hőmérsékleteken végeztünk
hőkezeléseket, megmértük ezeknek a keménységeit, vizsgáltuk a szövetszerkezetüket és
a kopási tulajdonságait. A többszörös magas hőmérsékletű megeresztés finom diszperz
karbideloszlású szövetszerkezetet eredményezett, viszonylag nagy keménységgel és jó
kopási tulajdonságokkal. Ennél nagyobb keménységet és jobb kopásállóságot csak a
plazmanitridált mintán tapasztaltunk.
Kulcsszavak:
hőkezelés, kopásállóság, szerszámacél, keménység, karbidok
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Comparison of Creep Behavior
for Lead Free Solders Sn-3.5Ag, SAC305 and SAC387
Vargas RAMIRO*, GONDA Viktor
Bánki Donát Faculty of Mechanical and Safety Engineering, Óbuda University, Budapest,
Hungary
vargas.ramiro@phd.uni-obuda.hu
Numerous lead-free solder compositions were developed recently to substitute the conventional lead-tin solder due to its environmental hazards. As an example, lead-free solders with tin-silver-copper (SAC) compositions are frequently used with various weigh
percentage of the alloying elements. Beside the electronic properties of these solders,
the mechanical behavior is of great interest, due to the time dependent nature arising
from these low melting point materials operating at thermal-mechanical loads. In this
paper, the thermal-mechanical creep behavior is analyzed for three lead-free solders
of Sn-3.5Ag; SAC305 and SAC387. A simple structural configuration of an electronic
package containing a solder joint is modeled in finite elements, where the applied load
was thermal cycling. The Anand material model was employed for the creep behavior of
the solder. Stress and strain analyses of the structural behavior was performed and compared for the tree different lead-free solders. Results are presented for the mechanical
response of the different compositions.
Keywords:
Lead-free solder, Creep, Finite element analysis
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The Requirements and Evaluation
of the Protection of Nuclear Power Plants
Armand VIPLAK
Hungarian Atomic Energy Authority
viplak.armand@gmail.com
Nuclear power plants can be vulnerable to a variety of threats due to their operation,
construction and type of the used fuel, and a possible failure can seriously endanger the
population and nature. Treating these threats is the task of the three pillars of nuclear industry: safety, safeguards and security. The nuclear security and the physical protection
of the site is against the malicious human acts. During the construction of the physical
protection system, industry specificities such as the other pillars’ requirements, emergency management procedures, or the design basis threat should be considered in addition to site features and target objects. The performance-based assessment of planned
or already established security systems allows the operator and the regulator to obtain
and validate the effectiveness of the physical protection system quantitatively and to
certify compliance with the legal requirements. This article seeks to demonstrate the
most important domestic requirements for nuclear safeguards and provide examples of
evaluation methods ranging from simple procedures to 3D analytics software.
Keywords:
Nuclear facility, Nuclear power plant, Security, Physical protection, Performance based
evaluation

Atomerőművek védelmének követelményei és elemzése
Az atomerőművek működésük, felépítésük és a felhasznált üzemanyag miatt többféle
veszélyforrással szemben is sebezhetők és egy esetleges meghibásodás súlyosan veszé
lyeztetheti a lakosságot és a természetet. Ezen veszélyforrások kezelése a nukleáris ipar
három pillérének feladata: biztonság, biztosíték és védelem. A szándékos emberi cselekményekkel szemben a nukleáris védettség és a telephely fizikai védelme áll szemben. A
védelmi rendszer kiépítése során a telephelyi adottságokon és védendő objektumokon
túl figyelembe kell venni olyan iparági sajátosságokat, mint a többi pillér előírásai, a baleset-elhárítás eljárásai vagy pedig a tervezési alapfenyegetettség. A tervezett vagy már
kiépített rendszerek teljesítmény alapú értékelése lehetővé teszi, hogy az üzemeletető és
a hatóság a fizikai védelmi rendszer hatékonyságát kvantitatívan megkaphassa és iga
zolhassa a jogszabályban előírtaknak való megfelelőséget. Jelen cikk igyekszik a nukleáris védettség legfontosabb hazai követelményeit bemutatni és példát adni az értékelési
módszerekre, amelyek skálája az egyszerűbb, komolyabb számítógépes hátteret nem igénylő
eljárásoktól a 3D elemző szoftverekig terjed.
Kulcsszavak:
nukleáris létesítmény, atomerőmű, védettség, fizikai védelem, teljesítmény alapú értékelés
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The Influence of the Laser Paint Stripping
on the Fatigue Crack Propagation of Aluminum Alloys
Tsegelnyk YEVGEN
National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”, Kharkiv, Ukraine
y.tsegelnyk@gmail.com
Currently we can observe the trend for replacing traditional technologies with environmentally friendly ones in industry. Aviation industry is no exception.
Aircraft under the rules provided repaint every 5-8 years. The traditional technology
for paint stripping is chemical. This technology causes a lot of environmental problems
such as the disposal of toxic wastes, hazardous working conditions for personnel, etc.
Recent studies by companies from the US and the EU show increasing interest in laser
technology for paint stripping from elements of aircraft structures.
In order for any technology ot paint stripping to be applied in aviation, it must pass a
series of tests. Today, there is the SAE MA4872 standard „Paint stripping of commercial
aircraft – evaluation of materials and processes”, which is a set of recommended tests
for evaluating various methods for paint stripping from commercial aircraft structures.
One of the tests is the study of fatigue crack propagation. .Samples of aluminum alloy
D16T (2024) from which the paint coating was removed by two methods – chemical
(traditional) and laser (perspective) were prepared according to SAE MA4872 standard.
Samples on the crack growth rate was tested at 0.1 cycle asymmetry factor and stress
range of 100 MPa at a frequency of 2 Hz.
Analysis of the results showed that the samples with laser paint stripping have rather
close rates of crack growth rate and duration. For samples with chemical paint stripping,
the rates of crack growth were divided into 2 groups. This variation can be explained by
the fact that some samples could have different microhardness values in the surface layer
due to previous types of surface treatment. In general, the result is satisfactory, the laser
paint stripping method practically does not impair the performance of fatigue crack
propagation compared to the traditional one.
Keyworks:
Laser paint stripping, Crack growth rate, Fatigue
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