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Absztrakt 

 Diplomamunkában megmértem a készenléti állapotban mérhető teljesítményt 

több módon. Olyan módszert dolgoztam ki, amellyel bárki képes a saját otthonát 

felmérni, és meggyőződni arról, mit is jelent a készenléti teljesítmény egy-egy eszköz 

esetében, és mennyire is kell aggódni attól. 

 Az Atomfizikai tanszéken összesen 45 darab monitort és a hozzájuk tartozó 45 

darab számítógépet mértem fel. Emellett végeztem még otthoni felméréseket 24 darab 

különböző eszközön. 

 Az első felmérések, amelyek a látszólagos teljesítményre irányultak, komoly 

készenléti fogyasztást mutattak minden egyes eszköznél. Monitorok esetében 6-7 watt 

átlagos teljesítményt mértem, míg számítógépek esetében 13-16 wattot. Ezek az adatok 

alapján, a készenléti fogyasztás egy háztartás a teljes áramfogyasztásának 10-15%-át is 

kitehetik. 

 Azonban a helyzet sokkal jobb, mint ahogyan először ezekből az adatokból 

kiderült. A módszerek, amiket bemutattam a diplomamunkámban világosan mutatják, 

hogy a hatásos teljesítmény eltörpül a látszólagos teljesítmény értékekhez képest. 

Átlagosan, csupán 5-10%-a volt a hatásos teljesítmény a látszólagos teljesítménynek, 

Ezt a teljesítményt az általam bemutatott úton bárki képes egyszerűen a saját otthonában 

is megmérni teljesen hétköznapi eszközök segítségével. 

 Összefoglalva, mindez azt jelenti, hogy nem kell annyira félnünk a készenléti 

teljesítménytől, mint ahogy az eddigi felmérések mutatták, ha otthon takarékoskodni 

szeretnénk. Azonban nem szabad elfelejteni azt sem, hogy ezek a meddő teljesítmények 

az energia továbbításakor – az ohmos veszteségen keresztül – már hatásos 

veszteségként jelentkeznek, ezáltal hozzájárulnak a szén-dioxid kibocsátáshoz. 

 



Abstract 

 In my study, I measured the standy-by power of different technical devices from 

many sides. I have developed a method by which anyone can survey their own home 

and make sure what the stand-by power of a device means, or how much to worry about 

it. 

 A total of 45 pieces of computers, together with the monitors belonging to them, 

were measured up by me in the Nuclear Physics Department. In addition to this, surveys 

of other different devices were carried out in my home. 

 The first surveys, which focused on the apparent power of these devices, showed 

vast consumption of each of the devices. As for monitors, 6-7 watts of average power 

were measured, while it was 13-16 watts for computers. According to these datas the 

stand-by power of the different devices can make the 10-15 percent of a household’s 

total electricity consumption. 

 However, the situation is much better than it seems to be from these datas. The 

methods presented in my study clearly show that the effective power is insignificant 

compared to the apparent power. On average, the effective power was only 5-10 percent 

of the apparent one. 

 This power can be easily measured by anyone in his home by using entirely 

ordinary means with the help of the methods presented in my study. 

 All in all, this means that one does not need to be afraid of the stand-by power, 

as the previous surveys have shown, if he wants to save up money in his household. 

However, it should not be forgotten that the reactive power at energy transmitting, 

through the loss of ohm, means effective loss, thereby contributing to the carbon-

dioxide emissions.  
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1. Bevezetés 

 A rohamosan növekedő népesség, az életmódunk megváltozása, az egyre 

növekvő igényünk a kényelem iránt mind szerepet játszanak abban a tényben, hogy a 

világon egyre több energiára van szükségünk. Ennek a növekvő energiaigénynek egyre 

jelentősebb hányadát a lakossági fogyasztás teszi ki.
1
 A növekvő környezeti problémák 

és elsősorban az éghajlatunk folyamatos megváltozása a fő oka annak, hogy egyre több 

ember jön rá arra, hogy minimum változtatnunk kell az életmódunkon. Az 

energiahatékonyság, és ezen belül elsősorban a készenléti állapot által okozott 

többletfogyasztás csak az utóbbi egy-két évtizedben lett közismert téma. 

2. Célkitűzések 

 A diplomamunkámnak első célja az volt, hogy megmérjem azt, hogy a 

készenléti üzemmód mekkora mértékben járul hozzá környezetünk felesleges 

megterheléséhez. Emellett szerettem volna készenléti teljesítmény eloszlást mondani a 

leggyakoribb monitor típusokra is. 

 Természetesen az átlagemberek többségének az a legfontosabb, hogy ez 

mekkora plusz költséget jelent számukra. Ennek okaként a második célom az volt, hogy 

becslést adjak arra, milyen mértékben is járul hozzá a készenléti állapot pénztárcánk 

megterheléséhez. Ennek érdekében különböző módszerek segítségével fázistényezőket 

számoltam ki, mert csak a hatásos teljesítményt méri a felhasznált villamos energia 

mennyiségét mérő berendezés, azaz „villanyóra”. Annak ellenére, hogy egyre többen 

ébrednek rá környezetünk megóvásának fontosságára, egy olyan világban élünk, ahol a 

pénz és a gazdasági növekedés a legtöbb ember értékrendjében előbbre való, mint a 

környezetünk állapota, vagy az a kérdés, hogy milyen sors vár unokáinkra. 

 Fontosnak tartottam azt is, hogy olyan módszereket adjak a lakosság kezébe, 

amivel kis hozzáértéssel bárki képes felmérni saját környezetében előforduló 

készülékek készenléti teljesítményét. 

                                                 
1
 ENSZ (2009) 



4 

 

3. Energia 

3.1 A világ villamos energia felhasználása és előállítása 

 Napjainkban a globális felmelegedés egyre kevésbé vonható kétségbe. Egyik 

legfontosabb üvegházhatású gáz a szén-dioxid, amely elsősorban a fosszilis 

tüzelőanyagok égetése miatt kerül be a légkörbe. 

 2009-ben az energiafogyasztás következményeként 30,3*10
12

 kg szén-dioxid 

került a légkörbe
2
, amely 2005-höz képest 6%-os növekedést jelent. A fosszilis 

tüzelőanyagok közül a szénfajták járulnak legjobban hozzá a világ szén-dioxid 

kibocsátáshoz 43%-kal
3
. Ezt követi az olaj 37%-kal, és a harmadik a földgáz égetése 

során keletkező szén-dioxid 20%-kal. Országok csoportosítása alapján Kína a 

legnagyobb kibocsátó, a második az Amerikai Egyesült Államok. Ez a két ország a 

világon történő kibocsátások 41%-ért felelős, közel 12,1 Gt-ért. 

 A felhasználás szerinti szén-dioxid kibocsátás legnagyobb mértékben az 

elektromossághoz és hő előállításhoz kapcsolható. Ez a szektor 41-ban felelős a globális 

szén-dioxid kibocsátásért. Az elektromosság előállítása nagyon sok országban a 

különböző szén-fajták égetésén alapul. Kínában, Indiában, Dél-Afrikában, 

Lengyelországban ez a szám 69-94% között alakulhat. 

 

1. ábra. A világ CO2 kibocsátása szektoronként 2008-ban 

 

                                                 
2
 Egyesült Államok Energiainformációs hivatala   

3
 IEA (2010) 
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 A világon jelenleg az elektromos áram előállításánál még mindig a nem 

megújuló energiatípusok számítanak az elsődleges energiaforrásoknak. Ezek közé 

tartoznak a különböző szén fajták, a kőolaj és a földgáz. Az 1973-as adatok szerint, 

75%-kal járultak hozzá az éghető, fosszilis tüzelőanyagok a világ elektromos energia 

igényeinek kielégítéséhez. 2007-ben, a világ áramtermelésének közel 68%-át a fosszilis 

tüzelőanyagok égetésével állították elő. Annak ellenére, hogy ez a két szám, 7%-os 

csökkenést jelez, nem szabad elfelejteni, hogy az akkori energia igényünk mára már 

közel a háromszorosára nőtt. Az 1973-as 6115 TWh helyett, 2007-ben már 19971 TWh 

volt az évi elektromos fogyasztásunk.
4
 Bár a vízenergia hasznosítása arányaiban 

csökkent az utóbbi 35 évben a többi energiahordozóhoz képest, de még ma is jelentős 

szerepet játszik az áram előállításában. A világ elektromos energia igényének 16 

százalékát fedezi a vízenergia. 1973-hoz képest, 2007-ben az atomenergia segítségével 

előállított áram mennyisége jelentősen megnőtt. Ennek fő oka az, hogy ma már sokkal 

több atomerőművet találunk a világban, mint 1973-ban. 

 

2. ábra. A világ elektromos energia termelésének százalékos megoszlása 1973-ban 

                                                 
4
 IEA (2009) (International Energy Agency) 
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3. ábra. A világ elektromos energia termelésének százalékos megoszlása 2007-ben
5
 

 A világ legnagyobb energiatermelői az Amerikai Egyesült Államok és Kína. Ez 

a két ország a világ elektromos energia igényeinek 37%-át állítják elő. Az Egyesült 

Államok összesen 4300 TWh-t, Kína ennél kicsivel kevesebbet l 3300 TWh-t állított elő 

2007-ben.
6
 

 Az egész világot tekintve a termikus úton történő elektromos energia 

előállításban Kína és az Egyesült Államok kimagaslóak a többi országhoz képest. Csak 

ez a két nagyhatalom közel a felét állítja elő annak az elektromosságnak, amit fosszilis 

tüzelőanyagok segítségével nyerünk. Hat ország az egész bolygót tekintve, 62%-ban 

felelős a fosszilis tüzelőanyagok által történt áramellátásért. 

 

4. ábra. Az égetés által nyert energia mennyiség országok szerinti eloszlása
7
 

                                                 
5
 IEA (2009) 

6
 IEA (2009) 

7
 IEA (2009) 
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 Jelenleg a világon a második legjelentősebb elektromos energiaforrásunk a 

vízenergia. A víz által nyert energiamennyiség a mai világban még pár százalékkal 

több, mint a nukleáris energia segítségével előállított mennyiség. Ez a tény elsősorban 

annak köszönhető, hogy a víz energia hasznosítása és technológiája sokkal korábbi 

időkre nyúlik vissza, mint az atomenergia első igénybevétele. Ez a viszonylag jónak 

mondható, megújuló energiaforrás számos előnnyel kecsegtet. A legfontosabb 

tulajdonsága, hogy a környezetszennyezése minimális. Nem termel hulladékot, a vizet 

csak felhasználja, de nem szennyezi el. Nem használja el a vizet, szemben a termikus 

úton történő energia előállításánál, ahol az alapanyagokat elégetjük. Hátrányai 

elsősorban a telepítés környezetében található változásokból és duzzasztásból ered, 

amely kihat a vízben élő élőlényekre, illetve a halak vándorlására is. 

 Kínában található a legtöbb vízerőmű a világon. Hat ország sorrendben Kína, 

Brazília, Kanada, az Egyesült Államok és Oroszország a világ vízi energia termelésének 

több mint 50%-át adják. 

 

5. ábra. A víz segítségével nyert energia mennyiség országok szerinti eloszlása
8
 

 A harmadik legjelentősebb elektromos energiatermelésre használt energiaforrás 

az atomenergia. Az első reaktort Idahóban 1951-ben építették meg és 4 villanykörtét 

működtettek vele. Az első atomerőművet lakossági célokra 1954-ben, Oroszországban 

helyezték üzembe.
9
 1954 óta a számuk és az energia ellátásban játszott szerepük 

jelentősen megnőtt. Nagy előnye a fosszilis tüzelő anyagokból nyert energiával 

szemben, hogy a levegőt nem szennyezi és nincs szén-dioxid kibocsátás. Helyette 

viszont keletkezik kis mennyiségű, ám annál veszélyesebb radioaktív hulladék. Szintén 

                                                 
8
 IEA (2009) 

9
 John Moens (2006) 
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előny, hogy kis mennyiségű alapanyagra van szükség. Ezért a szállítása is sokkal 

egyszerűbben megoldható, mint a fosszilis tüzelőanyagoknál. Hátránya viszont, hogy a 

hulladék kezelése, tárolása még ma is nehézkes, és a megoldásra váró problémák közé 

tartozik. A sugárzás mellett a remanens hő az, ami gondot okoz a tárolás esetében. Ez a 

névleges teljesítmény 10-11%-a is lehet. 

 Az atomenergia terén az Egyesült Államok és Franciaország jár élen olyan 

mértékben, hogy ehhez a két országhoz kapcsolható a világ atomenergia termelésének 

majdnem fele. Kína az atomerőművek terén még nagyon elmaradottnak számít a többi 

országhoz képest. 

 

 

6. ábra. Az nukleárisan előállított energia mennyiség országok szerinti eloszlása
10

 

3.2 Magyarország energiaszükségletei az elmúlt két évtizedben 

 A szén-dioxid kibocsátásban az energia, ezen belül is az elektromos energia 

előállítása egyre nagyobb szerephez jut. Magyarországon 2007-ben a legnagyobb szén-

dioxid kibocsátó az energiaipar volt, ezt követte a közlekedés.
11

 Az 1990-es évtől 

kezdve egészen 2007-ig, a szén-dioxid kibocsátás 72,5 millió tonnáról 57,8 millió 

tonnára mérséklődött. Ez közel 20%-os csökkenést jelentett Magyarországon. 

                                                 
10

 IEA (2009) 
11

 KSH (2008) Környezeti helyzetkép 
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7. ábra. Magyarország CO2 kibocsátásának eloszlása 2007-ben 

 

 Az elmúlt években Magyarország energia és villamos energia felhasználása 

szoros összefüggésben volt gazdasági, történelmi és politikai helyzetével. A politikai 

választások, a különféle csomagok és a privatizációk mind-mind látható kihatással 

voltak hazánk utolsó 20 évében történt energia és áram felhasználására. 

 A 90-es évek elején két fontos dolog történt, ami meghatározta gazdaságunkat, 

energia felhasználásunkat és ebből kifolyólag energiatermelésünket is. 

 Az egyik fontos befolyásoló tényező, ami meghatározta energiafogyasztásunkat 

a 80-as évek végén beindult privatizáció jelentette. Sok befektető csak piacot vett. 

Ennek következtében Magyarország ipara nagyon visszaesett, képtelen volt lépést 

tartani a sokkal jobb minőségű és olcsóbb árukkal szemben. A munkanélküliség jelentős 

mértékben megnőtt, a KSH adatai szerint 1992-ben már elérte a 10%-ot. 
12

 

 A másik jelentős tényező, ami Magyarország ipari termelését visszavetette az 

volt, hogy 1991-ben megszüntették a KGST-t, a Kölcsönös Gazdasági Segítés Tanácsát. 

Ez a jelentős visszaesés nem csak az ország GDP-jében jelent meg, hanem jelentősen 

látszik elektromos energiafogyasztásukban is. 

                                                 
12

 Csaba Erika (2010) 
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8. ábra. Magyarország összes energia felhasználása 1990-től 2009-ig 

 

 

9. ábra. Magyarország villamos energia felhasználása az utolsó 20 évben 

 

 Az 1992-es év után az összes energia és a villamos energiafogyasztásunk 

alapvetően évről évre növekvő tendenciát mutatott. 1995-ben a Bokros csomag 

hatására, és hogy a kormány elősegítette a privatizációt elsősorban a külföldi vállalatok 

számára szemben a magyar kis-és középvállalatokkal, megjelentek a multinacionális 

cégek. Ezek között volt több termék előállítással foglalkozó vállalat. A nagyfokú 
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privatizációnak köszönhetően jelentősen lecsökkentek Magyarország állami kézben 

tartott területei. Ezen tények miatt, energiafogyasztásunk szép lassan egyre emelkedett 

annak köszönhetően, hogy bár külföldi irányítás alatt, de ipari termelésünk mértéke 

ismét növekedni kezdett. A csomag negatív hatásait a társadalom szenvedte el, 

amelynek következményeként a lakosságot 1998-ig csökkenő energiafogyasztás 

jellemezte.
13

 

 A későbbi Orbán-kormány alatt történt minimál bér emelése, illetve Medgyesi-

kormány alatti 100 napos program megvalósítása miatt a lakosság életszínvonala nőtt, 

és ez meglátszik a hazai áramfogyasztásban is, amelyet a következő diagram mutat be: 

 

10. ábra. A lakosság elektromos energia felhasználása 2002-től 2007-ig 

 

 A 2009-es év, elsősorban a világválság miatt, egyértelműen fordulópont volt a 

magyar gazdaságban. Ez az energia és áram felhasználásban is megmutatkozik. 

Magyarországnak az energia felhasználása több mint 12%-kal esett vissza a 2008-as 

évhez képest, míg áramfelhasználásunk közel 7%-kal. Ebből a két adatból látszik, hogy 

az áram szükségleteinket még megszorító intézkedések esetében is nehezen tudjuk 

visszafogni. 

 A tizenegyedik ábra mutatja be azt, hogy 1990-től kezdve hogyan változott 

százalékaiban a villamos energiafogyasztás az összes energia felhasználáshoz képest. 

Az ábrából kivehető, hogy Magyarországon, mint ahogyan az egész világon egyre 

                                                 
13

dr  Elek László (2009) 
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nagyobb és nagyobb hányadát teszi ki a villamos energiafogyasztás az összes 

energiafogyasztásnak. 
14

,
15

 

 

11. ábra. A villamos energia fogyasztása Magyarországnak az összes energia fogyasztásához képest 

az idő függvényében 

 Ma Magyarországon, mint a világ számos országában a lakosság a legnagyobb 

elektromos energia felhasználó. 2002 és 2007 között, átlagosan 0,5%-kal nőtt a lakosság 

áram felhasználása. 
16

A második legnagyobb fogyasztó az ipar. Ez a szektor több mint 9 

TWh-t áramot használ fel évente. Ennek az energia mennyiségnek a legnagyobb 

hányadát az acél és vasipar használja fel, évente körülbelül 2.6 TWh-t. Ezen a szektoron 

belül a második legnagyobb fogyasztó a gépipar, 1,26 TWh-val évente. 2007-ben a 

vegyipar csak a harmadik legnagyobb áram felhasználó volt Magyarországon, szemben 

a 1973-as évhez képest, amikor második helyen állt. Jelentős csökkenést lehet 

felfedezni ebben a 34 évben, amikor is a vegyipar elektromos energiafogyasztása közel 

felére esett vissza. 

                                                 
14

 Kustár Lászlóné (2010) Energiamérleg 
15

 Kustár Lászlóné (2010) Villamosenergia mérleg 
16

 ENSZ (2009) Energy Balances and Electrity Profiles  
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3.3 Az Európai Unió energiapolitikája 

 Az 1997-es Kiotói egyezmény következtében az Európai Unió vállalta, hogy 

2012-ig 8%-kal csökkenti a szén-dioxid kibocsátását. 2009-ben elfogadott határozat 

szerint további kötelezettségeket vállalt, miszerint 2020-ig további 20%-kal csökkenti 

az 1990-es évhez képest. 
17

 

 Kiemelt hangsúlyt kapott a lakosság körében történő energia fogyasztás 

csökkentése. Az energiafogyasztás csökkentését ebben a fogyasztói szektorban egyrészt 

a tudatosság növelésével, másrészt a lakosság pontos tájékoztatásával próbálják meg 

elérni: energia címkék, pontos tájékoztatók és a termékek energiafogyasztási besorolása 

alapján.
18

 

 Az Európai Unió 2005-ben megszületett irányelvei alapján a termékeknek nem 

csak a bekapcsolt állapotukban felvett teljesítmény csökkentését írja elő, hanem emellett 

a készenléti állapotban felvett energiáját is. Az irányelv szerint minimalizálni kell a 

készenléti, illetve kikapcsolt állapotban lévő termékeknek az energia felvételét.
19

 Az 

irányelvet a később részletezésre kerülő Eco-Desing javaslatai alapján léptették életbe 

2009 januárjában. 
20

 

                                                 
17

 Európai parlament (2010)  
18

 Európai Parlament (2010) 
19

 Európai Parlament2. oldal 14. pont 
20

 Olli Seppänen (2009) 
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4. A világ és Magyarország elektromos energia veszteségei 

 Az elektromos energiafogyasztás mellett jelentősek a veszteségek is. 2008-ban a 

világon előállított 20 TWh-nak a 11%-a
21

 volt az energiaveszteség.  

 A központilag is mért veszteségek két csoportra oszthatóak. Az első csoportba 

lehet sorolni az erőmű használatot és veszteséget, amely akkor keletkezik, amikor az 

adott erőmű előállítja az áramot. Ebbe a típusba bele számítják az állomás 

működéséhez, a fűtéshez és az állomásokon található elektromos berendezésekhez 

működéséhez szükséges energiamennyiséget. A második csoportba tartoznak bele a 

vezetékeken tapasztalható, Joule-hő következtében történő, és a transzformátorok 

átalakítási veszteségi. 

 Magyarországon az elektromos energia veszteség az elmúlt húsz évben nem 

mutatott jelentős ingadozást, leszámítva az 1992-es évet. Ebben az évben az energia 

felhasználásunk is jelentősen visszaesett, és a kevesebb energia felhasználással együtt 

járt a veszteségek csökkenése. 

 

12. ábra. Az éves veszteség eloszlása a Magyarországi hálózatban 

 A Joule-hő veszteség a távvezetékeknek hossza miatt nagyon jelentős lenne a 

transzformátorok nélkül. Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy egyben lehetetlen is 

lenne transzformátorok nélkül elektromos energiát szállítani nagy távolságon. 

Magyarországon a távvezetékek hossza 2008-ban 161588 km volt, 3%-kal hosszabb, 

mint 10 évvel korábban. 
22

 

                                                 
21

 IEA (2010) 
22

 Dr Gerse Károly, Oroszkai Lajos (2009) 
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5. Készenléti teljesítmény 

 A készenléti állapotnak nagyon sok elnevezése van jelenleg a világban. A 

legelterjedtebb és egyben hazánkban is sokat használják a stand-by kifejezést, de 

emellett idegen nyelvű folyó iratokban gyakran találkozhatunk a leaking electrity 

megnevezéssel. Ez a fogalom a 90-es évektől kezdett gyakorivá válni, a vampire power, 

vampire draw illetve phantom load kifejezéssel együtt. Kikapcsolt állapotban lévő 

felesleges fogyasztást a legtöbbször idle, azaz magyarul munkanélküli fogyasztásnak 

szokták nevezni. Véleményem szerint, a fogalom legjobb definíciója a következő: 

 Készenléti teljesítmény: minden teljesítmény, amelyet a készülék akkor vesz fel 

a hálózatból, amikor az nem tölti be tényleges fő funkcióját. 

 Szakcikkekben a definíciók nem mindig egyeznek meg annak köszönhetően 

elsősorban, hogy még az Európai Unió se talált végleges, megfelelő meghatározást rá.

 Mindennapi életünk során rengeteg olyan eszközt használunk, amiről bár nem 

gondolnánk, de jelentősen energia használattal jellemezhetőek még kikapcsolt 

állapotban is. Ha erre nem figyelünk oda, akkor bizonyos esetekben 

megsokszorozhatjuk az elektromos energiafogyasztásunkat. Ilyen készülékek a 

számítógépek, a televíziók jelentős része, a monitorok, a hangszórók erősítői és a 

szórakoztató elektronikai eszközök. Nagyon fontos kérdés azonban az is, hogy ezeknek 

a többletfogyasztásoknak mekkora részét kell ténylegesen kifizetnünk, mekkora részét 

számolja fel a villanyóra. 

5.1 Történeti áttekintés 

 40 évvel ezelőtt az embereknek meg volt az igényük arra, hogyha elmentek 

vakációra, vagy hosszabb időre valahova, abban az esetben lekapcsolták a villanyórát, 

elzárták a gáz és vízórát. Nyaralókban még ma is megteszik ezeket. 

 A 80-as évektől kezdve egyre több olyan készülék jelent meg a világban, amit a 

gyártók elláttak készenléti funkciókkal. Ezek közé tartozott a televíziók és videó 

lejátszók távolsági irányítása, időzítései illetve memóriájuk. Ezt követően egyre több 

készülék kapott egyre változatosabb funkciókat, amelyek során egész nap fogyasztottak 

valamennyi energiát és elsősorban kényelmi funkciókkal bírtak. Ezek közé tartozott a 

garázsajtókhoz való távirányító vagy a legtöbb háztartásban már megtalálható 

mikrohullámú sütők órája. Minden felmérés azt mutatja, hogy egyre több és több ilyen 

készülék kerül be a háztartásokba. Ide közé tartoznak a faxok, nyomtatók, szkennerek, 

videó lejátszók vagy akár a mikrohullámú sütők. Természetesen rengeteg olyan eszköz 
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is található a háztartásokban, amelyeket csak időszakosan, a napnak egy részében 

használunk. Ilyenek a számítógépek a monitorokkal, és a televíziók többek között. 

Ezeknek előnyük, hogy rendelkeznek kikapcsolási funkcióval. Azonban ha 

megvizsgáljuk, akkor az árammérő eszköz folyamatos áramfelvételt mutat ki ezekben 

az esetekben is. Ennek az-az oka, hogy a kikapcsoló gomb a készüléknek csak bizonyos 

alkatrészeit, funkcióit kapcsolja le ténylegesen. Néhány eszköz, mint az egyre több 

otthonban megtalálható riasztó berendezések nem rendelkeznek ilyen funkcióval, nem 

lehet őket kikapcsolni. Ennek sokkal inkább biztonsági okai vannak, mint gazdasági 

vagy környezetvédelmi. Ezekben a speciális esetekben megéri a biztonság és a 

tulajdonnak a megvédése érdekében az a pár plusz watt, ami ezeknek a riasztó 

berendezéseknek a teljesítménye. 

 Az 1990-es évek elején még senki se foglalkozott azzal, hogy bizonyos 

elektromos eszközök akkor is használnak valamekkora energiát, ha épp nem látják el 

elsődleges funkciójukat. Az 1990-es évek közepén vették észre, hogy ezzel a témával 

szükséges foglalkozni. A legnagyobb probléma ezzel a készenléti állapottal, hogy 

önállóan egy-egy berendezésnek nem nagy a készenléti teljesítménye, és emiatt sok 

embert nem is érdekel a világon ez a plusz teljesítmény. 

 Ezek után nem is meglepő, hogy az IEA (az IEA az International Energy 

Agency rövidítése, magyarul a Nemzetközi Energia Ügynökségnek) is felfigyelt a 

jelenségre, és elkezdett felméréseket végezni. 

 Az IEA 1974 novemberében alakult meg az OECD (Organisation for Economic 

Co-operation Development, azaz magyarul: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 

Szervezet
23

) keretein belül azért, hogy végre legyen egy nemzetközi energetikai 

programmal foglalkozó szervezet. Egyik fő feladata a szervezetnek többek között az, 

hogy segítséget nyújtson a tagországoknak az energiapolitikájukat beépíteni a 

környezetvédelmi programjukba. 

 A szervezet kidolgozta
24

 az 1 watt programot, amely már a 2001-es 

publikációjukban is szerepelt. Ezt a programot már 1999-ben létrehozták, azóta is 

folyamatosan bővítik, fejlesztik az új adatok és mérések alapján. A program lényegében 

arról szólt, hogy az OECD tagországoknak –köztük Magyarországnak is– 2010-re az 

összes elérhető elektronikai eszköz készenléti energia fogyasztását az elérhető legjobb 

technológiával 1 watt alá csökkentsék. Emellett, minden országnak köteleznie kellene 

                                                 
23

 OECD (2010)  
24

 Benoit Lebot (2001) 
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magát a felmérésekre, közös fogalom meghatározásra, illetve hogy a mérési 

eredményeket és a meghatározott politikai intézkedéseket beépítsék a saját 

működésükbe.
25

 

 Egy másik szervezet, az Eco-Desing is hasonló álláspontra jutott az elmúlt 

években. A szó a környezet és gazdaságosság szóból ered: ecological és economical 

szóból. A szervezet az elektromos eszközök életciklus elemzésével foglalkozik. Ebbe 

beletartoznak a következők: hogy lehetne minél gazdaságosabban előállítani a 

termékeket úgy, hogy azok a gyártásnál, használat közben és használat után is a 

környezetet minél jobban megkíméljék. 2005-ben, az Európai Tanács és Parlament 

elfogadta az Eco-Desing által javasolt normákat mind az ipari, szolgáltatói és lakossági 

szférákban
26

. Ennek egyik fontos pontja a készenléti állapot által történő 

energiapazarlás drasztikus csökkentése. A meglátásuk szerint a problémát jobb 

megelőzni, mint kezelni: a gyártási folyamatokba kell beleszólni. Az Európai Parlament 

által is elfogadott törvény alapján a gyártók nem adhatnának el olyan termékeket, 

amelyek nem felelnek meg az előírásoknak. Ezen előírások közé tartozik a készenléti 

fogyasztás csökkentése, méghozzá a következő intézkedések alapján: 2010-es évtől 

kezdve, nem lehetne olyan elektromos berendezést gyártani, vagy eladni, amelynek a 

készenléti teljesítménye 1 watt felett lenne, 2013-tól nem lehetne értékesíteni fél wattnál 

nagyobb teljesítményű berendezéseket.
27

 

5.2 A világ készenléti teljesítménye 

 A 90-es évektől kezdve egyre több kutatás folyt annak kiderítése érdekében, 

hogy mekkora hányadát teszi ki az összes energiafogyasztásnak a készenléti állapot. 

 Egy 1996-os Thaiföldi kutatásból kiderült, hogy a használaton kívüli 

számítógépek 53%-os, nyomtatók, szkennerek és faxok esetén 90% feletti elektromos 

veszteséget könyvelhettek el az irodák épületeiben. Ezek a veszteségek elsősorban 

annak köszönhetőek, hogy az elektromos berendezések használaton kívül voltak.
28

 Kutatások szerint
29

, Európában összesen 5-10%-ot tesz ki a lakossági szférában 

az energiafogyasztásnak a készenléti állapot. Ez elég jelentősnek mondható, mindezzel 

körülbelül 1%-kal járul hozzá a készenléti állapot a globális CO2 emisszióhoz az egész 

világon. 

                                                 
25

 Mark Ellis (2007) második oldal 
26

 Europan Commission Energy (2010) 
27

 Europan Commission Energy (2009) 
28

 Mohanty  
29

 Hans Paul Siderius (2006) 
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 Egy Kaliforniában készített felmérésből
30

 azt derítették ki, hogy a lakosság 

készenléti energia felhasználása 5 és 26 százalék között változott, és átlagosan 67 W-t 

felesleges fogyasztás volt házanként. A felmérésben 10 lakóház készenléti energia 

felvételét monitorozták: egyesével mértek végig minden egyes készüléket, és olyan 

házakat választottak, ahol a lakásban élő emberek száma 1-től 5-ig változott. A 

házaknak az évi fogyasztását átlagolva 6769 kWh-t kaptak. Ennek a mennyiségnek a 

9%-a volt átlagosan a készenléti által felvett energia. Külön hangsúlyt kapott az a 

felmérésben, hogy hány százalékkal lehetne csökkenteni ezt a készenléti állapot 

fogyasztását, ha egyik készüléknek sem lenne több a teljesítménye 1 wattnál. Arra az 

eredményre jutottak, hogy évente a készenléti áramfelvételnek a 68%-át lehetne 

megtakarítani. Ez a felmérés kiváló bizonyítéka annak, hogy érdemes lenne a 

gyártóknak azzal foglalkozni, hogy lecsökkentsék a készülékek energia pazarlását. 

 A készenléti állapot nagy energia veszteséget okoz többek között az irodákban, 

hivatalos épületekben. Ezeken a helyeken akár 40%-ban is az áramfogyasztásnak a 

készenléti állapot lehet felelős, hiszen ezeket az eszközöket csak munkaidőben 

használják, átlagosan napi 8 órában. A hétvégi illetve az éjszakai készenléti állapotban 

lévő gépek teljesen feleslegesen terhelik meg a környezetünket azzal, hogy állandóan 

elektromos energiát vesznek fel. 

 Azokban az esetekben, amikor egy-egy készüléket alig használunk, az éves 

fogyasztásának a nagy részét a készenléti állapot adja ki. Jó példa ennek bizonyítására a 

videomagnók. Az Amerikai Egyesült Államokban készült tanulmány
31

 szerint több mint 

128 millió felvevő található a háztartásokban, és ezeknek az átlagos használati ideje 

naponta 57,0  óra. A tanulmányban 3 mérési módot különítettek el: használat közben, 

készenléti állapotban, illetve bekapcsolva, de használat nélkül. Átlagosan 1-1 ilyen 

készüléknek a teljesítménye ilyenkor sorra 17 W, 5,9 W, illetve 13,9 W. Ezeket a 

teljesítményeket összevetették az átlagos használatukkal, és egy évre számítva a 

következő adatokat kapták: a készülékek összesen 0,46 TWh/év fogyasztanak aktív 

működés közben, 3,7 TWh/év bekapcsolt ámde inaktív készülékek esetén, és 4,9 

TWh/év a fogyasztásuk csak azzal, hogy be vannak dugva, de ki vannak kapcsolva. 

Ebből látszik, hogy ezeknél a készülékeknél az éves fogyasztásnak csupán az 5%-a az, 

amiért megvesszük a felvevőt, hogy használjuk ténylegesen. 95%-a a fogyasztásnak 

teljesen feleslegesen megy el a semmire, csak ezek a készülékek az Egyesült 

                                                 
30

 Alan Meier (2000) 
31

 Rosen, Meier (2007) 
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Államokban 8.6 TWh-val járulnak hozzá egy évben az energiafogyasztáshoz a 

fogyasztók igénybevétele, és sajnos sokszor az emberek tudta nélkül. 

5.3 Magyarország készenléti teljesítménye 

 Magyarországon a készenléti teljesítmény felmérése még nagyon gyerekcipőben 

jár Kelet-Európához hasonlóan. Hiányoznak az évenkénti felmérések, értékelések. Az 

elmúlt években a Közép-Európai Egyetem végzett felméréseket a készenléti 

teljesítmény meghatározására, szem előtt tartva a lakossági szféra fogyasztását. 

 Az első felmérések a készenléti teljesítményről Magyarországon Strukanska
32

 

nevéhez kötődnek. 2002-ben végzett vizsgálata szerint hazánkban az átlagos készenléti 

teljesítményét a háztartásoknak 37 wattra becsülte meg. 

 Az eddigi legnagyobb felmérés hazánkban a REMODECE
33

 project keretében 

történt. A fogalom a Residental Monitoring to Decrease Energy Use and Carbon 

Emission in Europe szavakból származtatható. Az IEE (Inteligent Energy Europe) 

alapította ezt a projectet. A kutatás egyik fő célja az volt, hogy segítsenek megérteni azt, 

hogy az európai háztartásokban hogyan és milyen mértékben használják az elektromos 

berendezéseket. A project másik kitűzött célja volt, hogy értékeljék az 

energiapazarlások csökkentésének lehetőségét. Az energiapazarlások visszafogásánál 

két szempontot vettek alapul: egyrészt azzal számoltak, hogy jobb energiahatékonyságú 

eszközök kerülnek be a háztartásokba, másrészt a készenléti energiapazarlást is sikerül 

elfogadható mértékben csökkenteni. 

 12 Európai ország, köztük Magyarország is részt vett ebben a kutatásban. 

Hazánkban 2006 és 2008 közt folytak a felmérések, összesen 75 háztartásnak az 

elektromos berendezéseit mérték meg. Ezeket az adatokat a későbbi elemzésekben 

gyakran felhasználták. 

 Ezzel egy időben, Smith 24 háztartásnak a teljes készenléti fogyasztását mérte 

meg 2006 tavaszán. 
34

 

 Valentova 
35

 által készített elemzés a REMODECE és Smith adatai alapján 

készült el. Összesen 95 háztartásnak a készenléti fogyasztásából vonta le a 

következtetéseit. 

                                                 
32

 Barabanova Yulia (2008) 
33

 Valentova (2007) 
34

 Valentova (2007) 27.oldal 
35
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  A két mérés során a berendezéseket hosszú ideig mérték, néha akár több mint 

15 napon át. A legmagasabb készenléti fogyasztást a modemek, routerek és a digitális 

műholdvevők mutatták. Ezek a mérések alapján és a megfelelő számítások elvégzése 

után Valentova a következő eredményeket kapta: a lakások átlagos készenléti 

teljesítménye 30 watt, és az évi átlagos készenléti fogyasztása a háztartásoknak 236 

kWh. Ez a 236 kWh az évi háztartási elektromos fogyasztásnak a 8%-ka. Valentova 

által számolt készenléti teljesítmény kicsivel kevesebb, mint a 2002-es Strukanska 

tanulmányában számolt adat. 

 2008-ban Yulia Barabanova írt egy tanulmányt a Magyarországi készenléti 

fogyasztásról
36

, és a potenciális energia megtakaríthatási lehetőségekről. Fő vizsgálati 

célja a tanulmánynak az volt, hogy összehasonlítsák a háztartásokban található 

berendezések fogyasztását a piacon található újabb eszközökkel. 

 A tanulmányban összesen 692 készülék adatait elemezték. Először a boltokban 

mérték meg a készenléti fogyasztásokat, majd a REMODECE adatait használták fel, 

hogy összehasonlítsák az akkori és az új készülékeket. 

 A készenléti teljesítmény szempontjából az LCD tévéket találták a legjobbnak, a 

legrosszabbnak pedig a CRT tévéket. Arra a következtetésre jutottak, hogy a boltban 

elérhető elektromos berendezések nagyobb része alacsonyabb készenléti teljesítménnyel 

jellemezhetők, mint a lakásokban megtalálható készülékek. A boltokban kapható 

eszközök átlagosan 0,7-4,5 watt készenléti teljesítménnyel rendelkeztek. Az öregebb 

készülékek, amiket a háztartásokban mértek meg 0,3-9,4 watt teljesítményt mutattak. 

Ezek közül kivételt a laptopok, nyomtatók, mosogatógépek jelentették. Becsléseik 

szerint a háztartásokban található eszközök készenléti állapota az összes elektromos 

fogyasztásnak a 4,2%-át tették ki. Az elérhető legjobb technológiával számításuk szerint 

3,4%-át lehetne megtakarítani ennek az energiapazarlásnak, azaz 367 GWh-t. 

 A legújabb elemzés Magyarország készenléti energiafogyasztására 2010-ben 

készült el. A tanulmány szintén a REMODECE adatait dolgozta fel.
37

 

 Elemzésükben kiemelkedő hangsúlyt kapott a háztartások éves áramfogyasztása. 

A számításaik elvégzése után a következő eredményeket kapták. A háztartások 

legnagyobb energiafogyasztói a hűtőberendezések, az éves energiafogyasztásnak a 

41%-át tették ki ezek a berendezések. Második helyen a világítás szerepelt 18%-kal, 

míg az otthoni szórakoztató eszközök a harmadik helyen álltak 11%-kal. A szórakoztató 
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eszközök között a legnagyobb teljesítménnyel a CRT televíziók rendelkeztek. Az irodai 

eszközök, mint a számítógép, és az ezekhez tartozó alkatrészek az éves fogyasztásnak a 

7%-át tették ki. Értékelésük szerint a háztartásoknak 46%-a rendelkezett személyi 

számítógéppel, és csupán 6%-a rendelkezett laptopokkal. 

 A készenléti fogyasztásokat a napi szokások alapján elemezték. Ezek alapján a 

legtöbbet használaton kívüli berendezések a háztartásokban a DVD lejátszók, a 

modemek és nyomtatók. DVD lejátszók esetén 23 órára becsülték meg a használaton 

kívüli állapotukat, és csupán napi egy órára a tényleges használatukat. Számítógépek 

esetén azt kapták, hogy átlagosan 4-5 órát vannak használatban, ami alapján az összes 

fogyasztásnak a 45%-át is kiteheti a készenléti fogyasztás. 

 Mindezek az adatok alapján azt számolták ki, hogy egy átlagos háztartás évi 

fogyasztásának a 3,9%-át, 66,5 kWh-t ad ki a készenléti állapot. Ennek a 78%-áért 

felelősek az otthoni háztartási szórakoztató eszközök, és 22%-áért pedig az irodai 

eszközök (számítógépek, nyomtatók stb.) a felelősek. 

 Ezekből a tanulmányokból látszik, hogy mennyire eltérőek a számítások, a 

vélemények a készenléti teljesítményről, ezért célszerű megmérni. 
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6. Monitorok 

 Alapvetően működési elvüket tekintve három fő csoportra osztjuk a 

monitorokat: CRT, LCD és PDP monitorokra. A következőkben a működési elvükkel, 

fogyasztásukkal, illetve előnyükkel és hátrányukkal foglalkozom. 

6.1 CRT monitor 

 Cathode Ray Tube kifejezésnek a rövidítése a CRT, azaz katódsugárcsöves 

kijelző. Az első működő monitort Londonban 1926-ban mutatták be. Ahogyan a 

nevében is benne van, egy katódsugár cső által keltett elektronsugár végigpásztázza a 

monitornak a belső felületét, ahol fénypor található, amely a sugár következtében 

felvillan. Az elektronnyalábot mágneses tér segítségével térítik el a megfelelő irányba. 

Az egyes képpontok csak egy pillanatra villannak fel és utána rögtön el is 

halványodnak. Ezért szükséges a gyors pásztázás, mert ezzel egy folyamatos képet 

kaphatunk. 

 

13. ábra. A CRT monitor felépítése 
38

 

 Az első monitorok fekete- fehérek voltak. A színes monitorok esetén egymáshoz 

nagyon közel álló pontokban hozzák létre egy képpontban az adott színt. A három 

alapszín keveredéséből alakul ki a szemünk által látott szín. Ezek az alapszínek a piros, 

a zöld és a kék (RGB). 

 Az adott monitornak több fontos tulajdonsága ismert. Az egyik a képfelbontás, 

amely a vízszintes és függőlegesen található képpontok szorzatából jön ki. Minél 

közelebb vannak egymáshoz ezek a képpontok, annál élesebb és szebb képet kaphatunk. 

Másik fontos tulajdonsága a frissítési frekvencia. A képismétlési frekvencia alatt azt 
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értjük, hányszor képes felépíteni a képet a monitor egy másodperc alatt. Ha ez a szám 

túl kicsi, abban az esetben a monitor vibrálni fog. Ha ugyan azt a képet kell 

megjeleníteni a monitornak hosszabb időn át, akkor előfordulhat, hogy a kép ’beleég’ a 

monitorba. Ezért CRT monitornál nagyon fontos a képernyőkímélő megfelelő beállítása 

és használata két okból kifolyólag. Első oka a megfelelő használatnak az, hogy 

megóvjuk képernyőnket attól, hogy tönkre menjen. Második oka, amiért szükséges lehet 

a használatuk, mert ahogyan méréseim során kiderült, ilyenkor kisebb teljesítményen 

működnek ezek monitor típusok, és ezzel kevesebb energiát használnak fel. 

6.2 LCD monitor 

  Az LCD technológiát először a 60-as évek elején használták zsebszámológépek 

kijelzőjében. A kifejezés a Liquid Crystal Display rövidítése. A képernyő két üveglapja 

között helyezkedik el a folyadék kristály. Az elülső üveglap belső felületén mikron 

méretű árkok találhatóak, ebben található meg a folyadékkristályos anyag. Egy-egy 

képponthoz három-három folyadékkristály és egy tranzisztor tartozik. Elől és hátul 

található egy polárszűrő. Az első polárszűrő előtt található minden képponthoz egy 

színszűrő, amivel a megfelelő színt lehet elérni. 

 

14. ábra. LCD monitorok működése 
39

 

 A fény erősségének szabályozása a folyadékkristályok segítségével történik. A 

hátulról érkező fényt a folyadékkristály elforgatja, átereszti, emiatt kapjuk meg a 

világos képpontot. Ha a kristályokat megfelelő váltófeszültség alá helyezzük, abban az 

esetben nem fogják átereszteni a fényt. A feszültség hatására szétrázódnak, és emiatt 
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kapjuk meg a fekete képpontot. Mindenből viszont az is következik, hogy egy fekete 

képernyőkímélő esetén az LCD monitoroknak nagyobb lesz a teljesítményük, hiszen 

ellentétben a CRT monitorokkal, ahhoz is energiára van szükség, hogy a képernyőn 

feketét lássunk. Ellentétben a CRT monitorokkal LCD esetén nem éghet bele elviekben 

a kép a monitorba. Ennek következtében, a képernyőkímélők ilyen monitorok esetén 

teljesen feleslegesek. Méréseim során azt derítettem ki, hogy a képernyő kézi illetve gép 

által irányított lekapcsolása sokkal jobb eredményt tud elérni a monitorok teljesítmény 

csökkenésében. 

6.3 PDP monitor 

 A rövidítés a Plasma Display Panel rövidítésből ered, nagy fogyasztásuk miatt 

csak elég későn jelenthettek meg. Az első plazma kijelzők a 90-es évek terjedtek el, és a 

megjelenéstől kezdve a gyártók egymással versenyezve próbálnak létrehozni minél 

nagyobb átmérőjű képernyőket. Előszeretettel használják óriás kivetítők esetén, amikor 

sok ember nézi a képernyőt sok szögből, mert nagyobb szögeknél is teljesen éles és jó 

képet láthatunk. 

 A működési elve azon alapszik, hogy a három alapszínnek megfelelő képpont 

fényerősséget egyesével tudják szabályozni. Minden egyes képpont, pixel 3 kicsi 

kamrára van felosztva, amelyek mint ahogy a CRT monitoroknál is a 3 alapszínt 

tartalmazzák: pirosat, zöldet és kéket. Ezek a kamrák két üvegtábla között helyezkednek 

el és nemesgáz keverékkel vannak kitöltve: neon és xenon gáz keverékével. A plazma 

keverék az elektromos impulzusnak köszönhetően alakul ki, amelyet a kamrák 

elektródjára bocsátunk, és ezek az ionok gerjesztik a fényport, ami aztán fényt bocsát ki. 

Minden egyes ilyen kis kamra önállóan gerjeszthető, ennek következében éles 

folyamatos képet kaphatunk. Ennek köszönhetően viszont a szemünket se fárasztja, és 

nem teszi tönkre annyira, mint a CRT monitor. 

 Bár a fogyasztásában közel megegyezik a CRT monitorral, de előnyei világosan 

látszanak. A kép nem ég bele a monitorba, a szemet se teszi tönkre, és sokkal nagyobb, 

élesebb képet lehet vele létrehozni. A CRT monitorok már elérték technikai határukat, 

nem növelhetőek tovább méretüket tekintve. 

6.4 LED monitor 

 A kifejezés a Light-Emitting-Dioda rövidítése. Ezek a diódák kétpólusú 

áramköri elemek, amelyek az áram hatására képesek fehér, széles spektrumú fényt 
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kibocsátani. A LED alapanyagául szolgáló félvezető dióda fogja meghatározni a 

keletkező fénynek a színét és fényerősségét. 

 Előnyük ezeknek a monitortípusnak a nagy hatékonyságuk. Pozitívuma még a 

kevés energiafogyasztásuk, pontosabb színmegjelenítésük, és a képnek a jobb 

kontrasztossága, tisztább megjelenítése. Ezek a képernyők nagyon karcsúak: az elérhető 

technológiák segítségével akár néhány centiméter szélességű képernyőket is létre 

tudnak hozni. A jelenlegi nagy hátrányuk, hogy még elég drágák a többi típussal 

szemben. 

6.5 TFT monitor 

 A TFT a Thin Film Transistor kifejezésnek a rövidítése, azaz vékonyfilm 

tranzisztornak. Ezeknél a kijelzőknél minden egyes képpont egy saját tranzisztort 

tartalmaz, amelyek képesek előállítani a világító fénypontot. Ennek köszönhetően az 

LCD monitorokhoz képest sokkal kontrasztosabb, világosabb képet adnak ezek a 

kijelzők. Hátrányuk a szabadban nyilvánul meg elsősorban, hiszen ilyenkor látható 

képet csak akkor kapunk, ha a fényerejük nagyobb, mint a környezeté. Előnyük viszont 

az, hogy az LCD képernyőkhöz képest sokkal gyorsabb a reakcióidejük, és a 

látómezejük 140-150 fokra növekedett. Ezeket a tranzisztorokat gyakran beépítik az 

LCD monitorokba azért, hogy javítsák a teljesítményüket. 

6.6 Összehasonlítás 

  Teljesítményben és egyben fogyasztásban is a legjobb monitor típusnak 

egyértelműen az LED típusú monitorok számítanak. Drága technológiájuk miatt 

azonban ezek nem terjedhettek el úgy a világban, mint a sokkal olcsóbb LCD 

monitorok. A legvékonyabb monitorokat is a diódák felhasználásával lehet előállítani. 

TFT és LED képernyőtípusok nagy előnye az LCD-kel szemben, hogy sokkal nagyobb 

szögben is torzításmentes képet kaphatunk, illetve sokkal kontrasztosabb, világosabb 

képet állíthatunk elő velük. 

 Nagyobb rendezvényeknél, kivetítés esetén a legjobban használhatóak a plazma 

kivetítők, hiszen működésükből adódóan akár 170°-os szögben is torzítás nélkül 

láthatóak a színek, és az élesség se változik. LCD esetén 45°-nál nagyobb szög esetén 

azonban a kép nem elég éles, és színtorzulást is tapasztalhatunk. Mind a plazma, mind a 

folyadékkristályos rendszerek esetén az élettartamot hatvanezer órára becsülik.  



26 

 

7. A látszólagos készenléti teljesítmény mérése 

 A méréshez használt eszköz a Clamp Meter 266 volt. Ez a műszer egy 

módosított lakatfogó. Ennek a berendezésnek a segítségével könnyen lehet mérni 

váltakozó áramerősséget anélkül, hogy a vezetéket megszakítanánk. 

7.1 A mérés előkészítése 

7.1.1 A mérőműszer működési elve 

 A lakatfogó tulajdonképpen egy fél transzformátor: a nyugalmi indukció elvét 

használja ki. Azt a vezetéket, amelynek az áramát mérni akarjuk, körülvesszük a 

készülék vasmagjával (innen az elnevezés). A vezető váltakozó mágneses tere indukál a 

műszerben lévő tekercsben feszültséget. 

7.1.2 A készülék felépítése 

1. Pofabefogó 

 A legfontosabb része a készüléknek maga a pofabefogója, amely segítségével be 

tudjuk fogni a mágneses indukció vektorokat. Erre a pofabefogóra került rá a csévetest a 

232 menettel, amellyel az érzékenységét növeltem meg a készüléknek 232-szeresre. 

2. Mérésmód és méréshatár kiválasztó kapcsoló 

 A mérőkészülék szokásos módon is képes mérni ellenállást, áramerősséget és 

feszültséget. A középen található kapcsolóval választhatjuk ki, hogy mit, és milyen 

mérési határok között szeretnénk mérni. Az áramerősségnél az érzékenyebb 200A-es jel 

felbontása 100 milliamper, amely önmagában, a tekercsek használata nélkül kevésnek 

bizonyult a készenléti üzemmód kimérésére, hiszen alapvetően ezt a készüléket nagy 

áramok mérésére tervezték. 

3. Digitális kijelző 

 A mérési eredményt, egy digitális kijelző segítségével olvashatjuk le, amely az 

érzékenyebb, 200A-es esetében tized amper megjelenítésére alkalmas. 

4. Adat rögzítő gomb 

 Az épp mért aktuális adatot lehet vele rögzíteni, fontos, hogy mérés közben ne 

legyen benyomva, mert akkor folyamatosan csak a rögzített értéket mutatja. 

5. Csévetest 

 A megfelelő érzékenység eléréséhez szükséges eszköz (az elkészítés leírása az I. 

számú mellékletben). 
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15. ábra. A lakatfogó és méretei 

7.1.3 Kalibráció 

 A mérések elengedhetetlen feltétele a mérőműszer megfelelő kalibrációja. A 

kézileg készített tekercs, illetve a tekercs és a készülék geometriája miatt eltérés 

adódik/adódhat a mért értékek, és a tényleges értékek között. A mérőműszer kalibrálása 

laboratóriumi körülmények között történt egy VC 820 típusú, Voltcraft gyártmányú 

ampermérő készülék sorba kötésével. A két mérőműszer sorba kötésével, és a kívánt 

eszköz csatlakoztatása után mindkettő mérőműszerről le lehetett olvasni az adott 

berendezésre vonatkozó áramerősség illetve teljesítmény értékeket. Érintésvédelmi 

okokból ezeket a méréseket laboratóriumi körülmények között végeztem el. 

 A mérési tartomány nagy szórása miatt, és a kalibráló eszközöknek a 

behatároltsága miatt több fajta eszközre volt szükség. Ennek köszönhetően a kalibrációs 

adatoknak a mérését több szakaszra lehetett felosztani. 

 A következő táblázatokban a kalibrációhoz szükséges adatok láthatóak. Az első 

oszlopban találhatóak meg a nagy pontosságú Amper-mérő berendezés segítségével 

mért áramerősség értékek. Ezeket az értékeket vettem a kalibráció kiindulási adatainak. 

A második oszlopban találhatóak meg a mért áramerősségből számított látszólagos 

1. 

2. 

3. 
4. 

5
. 
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teljesítmény értékek. Ezeket az értékeket a hálózati feszültség (232 volt) és a mért 

áramerősségek összeszorzásából lehet megkapni: 

effeffslátszólago I*UP   (1) 

A harmadik oszlopokban találhatóak meg a módosított lakatfogóval mért értékek. 

 Az alacsony áramerősségek elérésére kis teljesítményű eszközökre volt szükség. 

Ezeknek az értékeknek a meghatározásához különböző elemtöltőket, mobiltöltőket és 

egy laptopnak a töltőjét használtam. A mért értékek és a tényleges értékek között ebben 

a tartományban kalibráció nélkül 1-3% eltérést tapasztaltam. A mobiltöltők esetében ez 

a hiba sokkal nagyobbnak adódott. Ezeket az értékeket nem vettem figyelembe a 

kalibrációnál, mert a műszer nem elég érzékeny ahhoz, hogy ezeket az értékeket 

elfogadható pontossággal kimérje. Ahhoz, hogy ezt a tartományt is pontosan meg 

lehessen határozni, sokkal nagyobb menetszámra lenne szükség. 

 

 
Amper-mérővel 

mért áramerősségek 

Az áramerősségből 

számított 

teljesítmény 

Lakatfogóval mért 

teljesítmény 

Varta elemtöltő 9,63 mA 2,23 W 2,2 W 

Ceruza-akku 

gyorstöltő 
14,82 mA 3,44 W 3,5 W 

Stronger elemtöltő 14,36 mA 3,33 W 3,4 W 

Uniross elemtöltő 16,37 mA 3,80 W 3,9 W 

Sony ericson 

mobiltöltő 
0,43 mA 0,10 W 0,1 W 

Samsung mobiltöltő 0,50 mA 0,12 0,1 W 

Sony ericson 0,78 mA 0,18 0,2 W 

1. táblázat. Az alacsony teljesítményű eszközök mért adatai 

 A következő tartomány megmérése ellenállások, számítógépek és monitorok 

segítségével történt. Ebben a szakaszban találhatjuk meg a legtöbb készenléti 

teljesítmény értéket: a legtöbb irodai eszközt (számítógépek és perifériái) és a 

szórakoztató elektronika nagy részét. 

 Nagy áramok esetén a mérési időnek nagyon rövidnek kellett lennie. Ezek a 

kisméretű ellenállások, nagyon gyorsan képesek melegedni, nagy a Joule-hő 

veszteségük. A számolt, és a mért adatok között 1-4% eltérés van. 
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Ampermérővel mért 

áramerősség értékek 

Az áramerősségből 

számított teljesítmény 

Lakatfogóval mért 

teljesítmény 

5,04 mA 1,16 W 1 W 

7,38 mA 1,71 W 1,5 W 

11,88 mA 2,76 W 2,5 W 

21,10 mA 4,90 W 4,7 W 

23,10 mA 5,36 W 5,2 W 

34,24 mA 7,94 W 7,7 W 

118 mA 27,38 W 27,5 W 

236 mA 54,75 W 55,4 W 

2. táblázat. Az ellenállások segítségével mért értékek 

 A hiányzó értékeket számítógépek és monitorok segítségével határoztam meg. 

Az ellenállásoknak a túl nagy melegedése miatt volt szükséges az, hogy ezeket az 

eszközöket használjam fel a köztes értékek meghatározására. A két módszerrel mért 

adatok közötti eltérés 1-5%. Egy kiugró érték esetén a két érték közti eltérés 10% volt. 

Ampermérővel mért 

áramerősség értékek 

Az áramerősségből 

számított teljesítmény 

Lakatfogóval mért 

teljesítmény 

0,027 A 6,26 W 6,6 W 

0,029 A 6,72 W 7 W 

0,030 A 6,96 W 7,6 W 

0,034 A 7,89 W 8,7 W 

0,054 A 12,52 W 13,0 W 

0,056 A 13,00 W 13,1 W 

0,057 A 13,22 W 13,4 W 

0,058 A 13,46 W 13,6 W 

0,075 A 17,40 W 17,9 W 

3. táblázat. Számítógépek és monitorok mért adatai 

 A nagyobb áramerősségű tartományba elsősorban a készülékeknek a működés 

közbeni teljesítménye esik bele. Ezek közül legfontosabbak az LCD monitorok és a 

számítógépek. Ennek a szakasznak a kalibrációjára azért volt szükség, mert 

összehasonlítást végeztem két monitor típus –LCD és CRT- esetében bekapcsolt, illetve 

képernyőkímélő használata közben. A gyárilag és saját készülékkel mért értékek között 

1-6%-os eltérést tapasztaltam. 
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Gyári műszer által mért 

áramerőség érték 

Gyári műszerből számolt 

teljesítmény érték 

Saját készülékkel mért 

teljesítmény érték 

0,078A 18W 19,2W 

0,085A 20W 20,5W 

0,09A 21W 21,3W 

0,092A 21W 22,1W 

0,098A 23W 23,1W 

0,105A 24W 24,6W 

0,113A 26W 26,2W 

0,119A 28W 27,5W 

0,134A 31W 30,6W 

0,162A 38W 37W 

0,173A 40W 39,3W 

4. táblázat. A nagyobb áramerősség tartományban mért értékek 

 A kalibrációs egyenes meghatározása ezeknek az értékeknek a segítségével 

történt. A nagy pontosságú ampermérőből számolt teljesítmények függvényében 

ábrázoltam a módosított lakatfogóval mért értékeket. 

 

16. ábra. A kalibrációs görbe és egyenlete 

 A kalibráció után a kapott értékek 0,1-5%-kal tértek el a nagy pontosságú 

ampermérővel mért értékektől. 
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7.2 Otthoni mérések, eredmények 

 A laboratóriumban történt mérések után a lakatfogóval felmértem az otthon 

található műszereket, háztartási eszközöket. Ezáltal becslést tudtam adni arra, hogy a 

lakásban megtalálható berendezések mekkora készenléti teljesítménnyel jellemezhetők. 

A mérési adatok bár nem reprezentatívak, de az alapvető nagyságrendek kiolvashatóak 

belőlük. Ezeknek az adatoknak a segítségével egy átfogó képet nyerhetünk az 

elektromos berendezések közti különbségről. A következőkben a saját méréseim alapján 

állítottam sorrendbe a különböző eszközöket a mért adatok alapján, amelyek 

megfeleltek az irodalmi áttekintést alapján vártaknak. 

 Legkisebb teljesítményűek egyértelműen a mobiltelefonoknak a töltőik, de már 

ezeknek is van mérhető látszólagos teljesítményük készenléti állapotban. Átlagosan 0,1-

0,2 wattot mértem, ami egyébként már megfelel az Európai Unió által is előírt 

normáknak. A mobiltelefon életkorától és a feltöltöttség szintjétől függően használat 

közben a töltőknek a teljesítménye 3 és 5 watt között mozgott. Mint látható a használat 

közbeni állapothoz képest a készenléti jóval kevesebb, körülbelül 2-3%-át teszi ki. 

Azonban telefon használattól függően akár hetente egyszer is elég tölteni a 

mobiltelefonokat. Ez jelentős többletfogyasztást jelenthet, ha sose húzzuk ki a töltőt a 

hálózatból. Ha heti öt órát töltjük a mobiltelefonokat, akkor ezek a készülékek hetente 

15-18 Wh-t vesznek fel töltödésük közben. Abban az esetben, ha hanyagok vagyunk, és 

nem húzzuk ki a töltőt a konnektorból egész héten, ezt a működés közbeni fogyasztást a 

készenléti teljesítménnyel akár meg is duplázhatjuk. Ekkor 16,3 Wh lesz a készenléti 

fogyasztásuk hetente a mobiltelefonok töltőknek. Sok ember számára ez annyira kevés, 

hogy nem is foglalkoznak vele. Ha figyelembe vesszük, hogy a világon a 

mobiltelefonok egyre népszerűbbek és elterjedtebbek, a sok kicsi teljesítmény 

összességében nagy fogyasztást tud eredményezni. Ezáltal úgy pazaroljuk el az 

energiát, hogy arról tudomásunk sincs, vagy rosszabb esetben nem is akarunk róla 

tudomást venni. 

 A mobiltelefonok készenléti teljesítményét laboratóriumi körülmények között 

ampermérő segítségével mértem meg, mert a lakatfogó nem volt elég érzékeny ehhez a 

tartományhoz. 
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Töltők készenléti 

állapotban 
Telefontöltés közben 

Átlagos teljesítmények 0,13 W 3,35 W 

5. táblázat. Mobiltelefon töltök látszólagos teljesítménye 

 A mobiltelefonok után a második legkevesebbet fogyasztó elektromos 

berendezések a számítógépek hangeszközeinek erősítői. Az olyan háztartásokban, ahol 

van számítógép, ott nagy valószínűséggel találkozhatunk hangszórókkal is. Ezek a 

készülékek az általam mértek közül nem rendelkeznek igazi készenléti funkcióval: 

kikapcsolásuk esetén alig, vagy egyáltalán nem fogyasztanak kevesebbet, mint 

bekapcsolt állapotban. Az újabb, nagyobb teljesítményű hangszórók sokkal többet 

fogyasztanak, mint a régi, ámde sokkal kisebb teljesítményű erősítők. A készülékeknek 

nagyobb hangerő esetén a fogyasztásuk is megnő néhány tized wattal. Ezeknek a 

készüléknek mind bekapcsolt, mind készenléti módban a látszólagos teljesítményük 2-6 

watt között mozgott. Ennek a tulajdonságuknak köszönhetően a készenléti fogyasztásuk 

sokkal nagyobb, mint a tényleges, használat közbeni energiafogyasztásuk. Egy iroda 

épületben, ahol hétvégén illetve este 10-től reggel 6-ig nem dolgoznak, a heti készenléti 

fogyasztás átlag 4 watt teljesítménnyel számolva 352 wattóra. Használat közben ezek a 

készülékek ilyen feltételekkel 320 wattóra fogyasztással jellemezhetőek. Véleményem 

szerint hangszórók esetében többet költenek arra, hogy nem is használják a 

hangszórókat, csak be vannak dugva az áramforrásba, mint arra, hogy ténylegesen 

használják. Ez az arány még jobban eltolódik, ha figyelembe vesszük azt is, hogy a 16 

óra munkaidőből csak időszakosan, vagy csak ritkán kerülnek tényleges használatba 

ezek az eszközök. 

 

 Bekapcsolva Kikapcsolva 

Átlagos hangszóró 

teljesítmények 
3,99 W 4,02 W 

6. táblázat. Hangszórók átlagos látszólagos teljesítménye 

 A hangszórókhoz hasonló teljesítményűek a nyomtatók is. Az általam mért 

tintasugaras nyomtató 3,5 watt látszólagos készenléti teljesítménnyel jellemezhető. A 

probléma ebben az esetben a használattal van összefüggésben. A tintasugaras 

nyomtatók alapvetően nem nagy mennyiségű nyomtatási feladatokra valók, ennek 
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következtében a használati idejük a háztartásokban gyakran elhanyagolható. Használat 

közben a teljesítményük 200-400 watt között mozgott. 

 Készenléti állapot Tesztoldal nyomtatás 

Teljesítmények 3,45 W 200-400 W 

7. táblázat. Nyomtatok átlagos teljesítmény eloszlása 

 Méréseim alapján a hangszóróknál nagyobb, közel egyforma teljesítményű 

eszközök a mikrohullámú sütők, a DVD lejátszók, az asztali CD lejátszók, a televíziók 

és az LCD monitorok. 

 Az általam mért legjobb eszközök, amelyek legkevésbé pazarolták az energiát a 

DVD lejátszók voltak. Ezeknél több funkció teljesítményét is megmértem: a kikapcsoló 

gomb megnyomásával kikapcsolt, a tényleges készenléti és a bekapcsolt állapotú 

teljesítményüket. Utóbbinál megvizsgáltam úgy, hogy nem volt a lejátszóban DVD, de 

úgyis megvizsgáltam, hogy DVD-t helyeztem a készülékbe. A következő eredményeket 

kaptam: amikor a kikapcsoló gombbal voltak lekapcsolva a készülékek, azokban az 

esetekben mérhető teljesítményt nem tapasztaltam a mérési határokon belül. Bekapcsolt 

állapotban a DVD folyamatos olvasáshoz szükséges pörgetés, és az olvasó fej mozgása 

miatt nagyobb értékek mérhetőek, mint DVD nélkül. Készenléti módban a készülékek 

nem pörgették egyáltalán a DVD lemezt. Ennek következében a készenléti 

teljesítményük megegyezett azzal, amikor nem volt benne, és amikor volt benne lemez. 

A lemez olvasása 1-2 watt plusz teljesítményt jelentett a lejátszóknál, míg a távirányító 

segítségével kikapcsolva csupán 2-3 watt visszaesést mértem ki. Méréseim szerint, 

ezeket a készülékeket megéri rendesen kikapcsolni. Ebből is látszik, hogy a készülékek 

tényleges kikapcsolása, amikor az erősáramú kört szakítjuk meg, sokszor hozhat 

eredményt az energiapazarlás megfékezésére. 

 Kikapcsolva 
Bekapcsolva 

CD-vel 

Bekapcsolva 

CD nélkül 

Készenléti 

állapot CD 

nélkül 

Készenléti 

Állapot CD-

vel 

Teljesítmény 

átlagok 
0,0 W 9,96 W 7,99 W 5,19 W 5,19 W 

8. táblázat. DVD lejátszók átlag teljesítménye a különböző mérési módszereknél 
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 Az asztali CD lejátszók több funkcióval is rendelkeznek. Képesek lejátszani CD 

lemezeket, de emellett ezek a készülékek alkalmasak rádióadások vételére, illetve még a 

régi típusúakba kazetta lejátszó berendezést is beépítettek. Ezekbe a berendezésekbe 

nem építettek bele külön kikapcsoló gombot. A rádió bekapcsolása esetén ez a 

teljesítmény megnő, és a hangerőtől függően 5-6,5 watt közt változik. Az eltérés a 

minimum és maximum hangerő között több mint egy watt is lehet. A CD lejátszási 

funkcióba kapcsolva, ha nincs elindítva a lejátszás, akkor a készülék várakozik és 

készenléti módban van. A fogyasztása ilyenkor is megnő az előző funkciókhoz képest, 

szintén a hangerőtől függ milyen mértékben. 

 

 Kikapcsolva 

Rádió 

maximum 

hangerő 

Rádió 

minimum 

hangerő 

CD lejátszó 

mód 

Philips CD-s 

rádió 

teljesítménye 

4,85 W 5,15 W 6,56 W 5,96 W 

9. táblázat. CD-s rádió készenléti teljesítménye 

 Szintén ebbe a teljesítmény kategóriába sorolhatók az LCD monitorok. Ezek a 

készülékek később bővebben tárgyalásra kerülnek. A monitoroknak a látszólagos 

teljesítménye 4 és 5 watt között mozgott kikapcsolt állapotban. Bekapcsolás után a 

teljesítményük 35-38 watt közötti értékeket vett fel. A képernyőkímélő bekapcsolódása 

után a teljesítményük megnőtt pár tized wattal. A számítógépek lehetővé tesznek 

úgynevezett energiatakarékos megoldásokat, amely alapján a rendszer maga kapcsolja 

le a monitort, ha a beállított ideig nem nyúlunk a gépünkhöz. Ilyenkor a teljesítménye 

közel kerül a kikapcsolt állapothoz, a többlet fogyasztása csak a kis LED kijelzőnek 

köszönhető. 

 A televíziók is ebbe a teljesítmény tartományba tartoznak. Ezek a készülékek is 

rendelkeznek kikapcsoló gombbal, amely jelentősen csökkenti az elektromos 

energiafogyasztásukat. A probléma ezzel a funkcióval, hogy nem csökkenti le nullára, 

sok készülék ilyenkor is rendelkezik valamekkora látszólagos teljesítménnyel. 

 Kikapcsolva Készenléti üzemmód 

CRT televíziók 

átlagteljesítménye 
2,05 W 6,99 W 
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10. táblázat. 3 darab CRT televízió átlagos teljesítménye 

 Az általam felállított sorrend szerint a következő készülékek a hifitornyok. 

Ezeknek már jelentős fogyasztásuk van mind készenléti, mind használat közben. A 

hifitornyok igénybevétele a számítógépek gyorsuló fejlődése miatt egyre több 

háztartásban visszaszorul, egyre kevesebbet vannak használatban. Nem szabad viszont 

arról sem elfeledkezni, hogy ezeknek az eszközöknek jelentős teljesítménye (10-12 

watt) van még használaton kívül is. Javaslom, hogy ezeket az eszközöket húzzuk ki, ha 

egy hónapban csak egyszer-kétszer használjuk. Még jobb megoldásnak tartom a 

kapcsolós hosszabbító használatát ezeknél a háztartási eszközöknél is. Ellenkező 

esetben jelentős környezeti terhelést okozhatnak. Mindez azt jelenti, hogyha egy 

hónapon keresztül nem használjuk egyáltalán hifinket, akkor a fogyasztása egy 

hónapban 7-8000 wattóra lehet. Ez az érték önmagában egy hónapi számlánkhoz 300-

400 forinttal járulhat hozzá, ha a teljesítménye 100%-ban hatásos. Ugyanezekkel a 

feltételekkel, egy évben 3500-4500 forint plusz költséget jelenthet egy családnak. 

Fontos azonban az is, hogy ez a fogyasztás meddő illetve hatásos teljesítmény esetében 

is jelentős hatásossal van környezetünkre. 

 A legnagyobb teljesítményű háztartásokban is többnyire megtalálható 

készülékek a számítógépek, mosogatógépek, digitális műholdvevők és a routerek, 

modemek. 

 A számítógépek teljesítménye használat közben és használaton kívül is jelentős, 

és ezt nagymértékben a tápjaik, életkoruk, tervezésük befolyásol. Átlagos látszólagos 

teljesítményük 10-12 watt készenléti állapotban, míg működés közben nyugalmi 

állapotban 50-60 watt között mozog. A számítógépek készenléti látszólagos illetve 

hatásos teljesítményével a következő pontokban foglalkozok részletesebben. 

 A digitális műholdvevők a technológia fejlődése miatt egyre több háztartásban 

válnak elérhetővé. Ezek a készülékek rendelkeznek készenléti állapottal. Azonban még 

kikapcsolt állapotban is alig csökken a teljesítményük. Ez a csökkenés csupán 1-2 watt. 

 Kikapcsolva Bekapcsolva 

Digitális műholdvevő 

teljesítménye 
10,36 W 11,76 W 

11. táblázat. Digitális műholdvevő teljesítményei 
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 A modemek és routerek is egyre jobban terjednek el a világban. Ezek az 

eszközök rendelkeznek kikapcsolási funkcióval, de ennek ellenére nagyon kevesen 

kapcsolják ki őket. Ennek többféle oka is lehet. Egyik fontos oka lehet, hogy nincsenek 

annyira szem előtt ezek a készülékek. Gyakran nem is gondolnánk róluk, hogy 

mennyire jelentősen fogyasztanak akkor is, amikor épp nincsenek használatban. 

Ráadásul kikapcsolás után a készülékeknek szüksége van pár percre ahhoz, hogy újra 

készen álljanak a használatra. Sok esetben egy készüléket több szobából is használunk. 

Számos eset van ezen kívül, amikor fontos még az, hogy képesek legyünk bármikor 

használni ezeket az eszközöket. Ez is mutatja, milyen nehéz megítélni a készenléti 

állapot okozta energiaveszteségeket. Ha a készülékeket tapintással melegnek érezzük, 

akkor a hatásos teljesítményük 5 watt felett van. A modemek és routerek mind ilyenek. 

 Legnagyobb készenléti fogyasztónak a mosogatógépek adódtak, amelyek 

elsősorban a programozás megtartása végett fogyasztanak olyan sokat. Az általam mért 

mosogatógép készenléti fogyasztása 17 watt környékén volt, míg a gyártók szerint 1000 

watt környékén van a teljesítményük használat közben
40

. Naponta két órát használva 

ezeket az eszközöket 2400 wattot fogyasztanak naponta, és ebből 400 watt csak a 

készenléti fogyasztásuk. Ez az összes fogyasztásuknak a 16%-át teszi ki.  

7.3 A monitorok összehasonlítása 

 Célkitűzéseim közé tartozott az, hogy össze tudjam hasonlítani a különböző 

monitor típusoknak a készenléti teljesítményét eloszlását. Ehhez a felméréshez 

rendelkezésemre állt az Atomfizikai tanszék, illetve két számítógépes labornak (É-

0,117, K-349, 12 illetve 34 férőhelyes) az összes monitora. 

 Két fajta monitor típust hasonlítottam össze: a CRT és az LCD monitorokat. A 

készülékek felépítése, működése közötti eltérések eltérő teljesítményeket tükröztek. 

 Mind a két fajta monitornál több módon vizsgáltam meg a látszólagos 

teljesítményüket. A készüléknek a mérőműszerrel való összekötése után elsőként 

megmértem kikapcsolt állapotban a látszólagos teljesítményüket. Ezek után azt néztem 

meg, hogy bekapcsolt állapotban milyen értékekkel jellemezhetők a készülékek. Ezt a 

mérést minden monitornál két módon vizsgáltam meg. Az első volt minden esetben a 

képernyőkímélő bekapcsolása utáni teljesítményük. A második a számítógépek általi 

energiagazdálkodási lehetőséget használta ki. Megfelelő beállítás esetén a számítógép 

                                                 
40

 Avmedia mosogatógépek 
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képes bizonyos idő elteltével a monitort energiatakarékos állapotba kapcsolni. Ebben az 

esetben a fogyasztásuk jelentősen lecsökkent, ezért volt számomra érdekes, hogy 

mennyivel fogyasztanak kevesebbet, vagy többet ebben az állapotban az monitorok a 

kikapcsolt állapothoz képest. 

 Képernyőkímélők esetén fontos volt az egységes képernyőkímélő kiválasztása. 

Ennek megfelelően egy olyat választottam, amely egységesen az összes gép által 

megjeleníthető, és amely segítségével kimérhető az LCD monitoroknál tapasztalható 

többletfogyasztás. Ahogyan korábban szó esett már róla, a készülék működéséből 

adódóan képernyőkímélő használata esetén feltételezni lehetett, hogy a készülékek 

fogyasztása nem fog jelentősen visszaesni. Fekete szín megjelenítése esetén várható volt 

az, hogy kis mértékben nőni fog, hiszen a folyadékkristályokra adott áramimpulzusok 

következtében a kristályok szétrázódnak, és nem engedik át a fényt. Mindezek miatt 

olyat választottam, amely csak fekete színt jelenített meg. (A mérési beállításokat a II. 

számú melléklet tartalmazza) 

 A CRT monitorok esetén két monitor típust mértem meg. Az egyik a DTK 

számítógépes cég által készített monitorok, a másik a Samsung által készített monitorok 

voltak. A készülékek összehasonlításából egyértelműen kiderült, hogy a Samsung által 

készített monitorok fogyasztása jóval kisebb volt a DTK által készített monitorokhoz 

képest. 

 Az összes katódsugárcsöves monitornál a képernyőkímélő bekapcsolódása 

csökkentette a teljesítményüket. Átlagosan 5-15%-kal (2-7 wattal) csökkentek le, egy 

monitornál pedig kiugróan magas (40%-os) csökkenést tapasztaltam. 

 A készülékeknek a nagy teljesítmény szórása miatt a mért adatokat tartományok 

szerint osztottam fel, és számoltam meg hány készülék felel meg ezeknek az 

elvárásoknak: 40 watt alatti, 80 watt feletti, és a köztes értékeket pedig tízes zónákra 

választottam szét. A CRT monitorok (17. ábra) eloszlási oszlopdiagramjából is jól 

látható, hogy a képernyőkímélők csökkentik a felvett energiamennyiségét. A Samsung 

által gyártott készülékek a 60 watt alatti tartományba tartoznak, míg a DTK által 

készítettek többnyire több mint 60 wattal jellemezhetők. 
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17. ábra. A CRT monitorok teljesítmény eloszlása használat közben, képernyőkímélő esetén 

 A készenléti állapotban lévő és kikapcsolt monitorok szintén jelentős 

teljesítménnyel jellemezhetők annak ellenére, hogy ilyenkor nincsenek használatban. A 

két monitortípusnál azt tapasztaltam, hogy ugyanúgy, mint működés közben, a Samsung 

által készített monitorok kisebb teljesítménnyel jellemezhetőek. Emellett minden egyes 

készülékre igaz volt, hogy ha kézi úton kapcsoltam le őket, kisebb számokat kaptam, 

mint amikor a rendszer állította őket energiatakarékos állapotban. 

 

18. ábra. A CRT monitoroknak a kikapcsolt és készenléti teljesítmény eloszlása 

 A 18. ábra mutatja, milyen a monitorok készenléti és kikapcsolt teljesítménye. 

Két csúcsot lehet elkülöníteni az ábrán: az első a Samsung monitoroknak, a második 

nagyobb pedig a DTK monitoroknak az eloszlása. Az első típusnál a kikapcsolt 
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teljesítmény csupán néhány tized wattal kevesebb, mint energiatakarékos állapotban. A 

második típusnál nagyobb csökkenést, 5-20%-ot mértem ki. 

 Nagyobb példányszámban állt rendelkezésrem ugyanolyan márkájú LCD 

monitor. Ezek az LG Flatron L918S képernyők jóval kisebb látszólagos teljesítménnyel 

jellemezhetőek, mint a CRT monitorok. 

 Bekapcsolt állapotban a legtöbb monitor látszólagos teljesítménye 36 és 37 watt 

között mozog, majdnem az értékeknek a fele ebbe a tartományba esik bele. Minden 

egyes LCD képernyőnél, a képernyőkímélő bekapcsolódása a teljesítmény néhány 

tizedes növekedését idézte elő. Minden megfelelt az előzetes elvárásaimnak, miszerint a 

folyadékkristályok szétrázásához nagyobb teljesítményre van szükség. 

 

19. ábra. Az LCD monitoroknak a bekapcsolt állapotú teljesítmény eloszlása 

 A készülékek nagy részénél a kikapcsolt és az energiatakarékos állapotú 

teljesítményük közel megegyezett. A kézi kikapcsolás esetén a készenléti állapothoz 

képest átlagosan egy tized watt visszaesést tapasztaltam. Mindez ez azt jelenti, hogy a 

monitorokat energiatakarékosan készítették el, hogy a készenléti teljesítményük ne 

fogyasszon többet, mint kikapcsolt állapotban. A 22. ábrából nagyon jól kivehető, hogy 

bár minimális, de csökkenés tapasztalható a két állapot között. 
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20. ábra. Az LCD monitoroknak a kikapcsolt és készenléti teljesítmény eloszlásának 

összehasonlítása 

 Mindezek miatt fontos az, hogy megfelelően állítsuk be a monitorokat, hogy 

elkerüljük a felesleges áramfelvételeket. Tapasztalataim alapján a legjobb, ha a 

számítógép vezérli a képernyő lekapcsolását a beállított időtartamok alapján. 

Mindez érintésvédelmi okokból is sokkal jobb, mintha a kikapcsoló gombbal 

kapcsolnánk ki őket, illetve a készüléknek ez a része se mehet tönkre az állandó 

nyomkodástól. 

7.4 A számítógépek összehasonlítása 

 A mérésemhez rendelkezésemre álló számítógépek, mint a monitorok esetén is, 

az Atomfizikai tanszéknek a számítógépei, illetve két számítógéplabornak (É-0,117, K-

349) a számítógépei voltak. 

 Számítógépek esetén a teljesítmények összehasonlítása sokkal nehezebb feladat. 

A számítógépeknél az alkatrészek folyamatos használata következtében könnyen tönkre 

mehetnek, elhasználódhatnak. Ezért új alkatrészek kerülnek az eredetiek helyére, 

amelyeknek a teljesítménye, fogyasztása nem minden esetben egyezik meg az eredeti 

alkatrészekkel. 

 A másik nehézség ezekkel a számítógépekkel kapcsolatban az elnevezésük. Az 

elnevezésük így a számítógépek házának kinézete alapján történt. Ennek megfelelően, a 

következő neveket adtam a számítógépeknek: első típus, második típus, harmadik típus, 

negyedik típus. 
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 Mint a monitoroknál, ugyanúgy a számítógépek esetén is több féle látszólagos 

készenléti állapotról lehet beszélni. A következőkben ezeknek az állapotoknak az 

összehasonlítását, adatait mutatom be. 

 Az első és legfontosabb tanulság, hogy a számítógépek akkor is nagyon sok 

energiát vesznek fel, amikor ki vannak kapcsolva. Az általam mért számítógépeknek a 

látszólagos átlagteljesítményük kikapcsolt állapotban 12 és 14 watt között mozgott, ami 

jelentős többletfogyasztást jelent ennyi gépre számolva. Ez a fogyasztás a bekapcsolt 

állapotnak a 10-30%-a. 

 Minden számítógépnél megmértem a készenléti és a hibernált állapotukat. Ez a 

két opció a kikapcsolási lehetőségek között található meg. Az alapvető különbség a 

kettő között az, hogy hibernálásnál a beállításokat és az adatokat a számítógép lementi a 

merevlemezre, és ugyanúgy kikapcsol, mintha rendesen leállítanánk. Készenléti 

állapotban a készülékek megőrzik a memóriájukban a beállításokat, és csak egy 

alacsonyabb energia állapotba kerülnek. Leggyorsabban a számítógépek a készenléti 

állapotból ébrednek fel és állnak készen a használatra. 

 Az általam mért készülékeket két csoportra lehet felosztani a készenléti 

állapotok alapján. Az első típusú számítógépeknél a készenléti állapot jelentős 

csökkenést eredményez a bekapcsolt állapothoz képest, mert a számítógépek ugyanúgy 

kikapcsolnak, mint hibernálás esetén. A különbség abból adódik a kettő között, hogy 

kikapcsolt állapotban is sokkal hamarabb használatba vehetőek, mint a hibernált gépek. 

Ha összehasonlítjuk ezeknek a számítógépeknek a kikapcsolt és a készenléti állapotú 

teljesítmény eloszlását, akkor az eredmény a következő lesz. Minden egyes 

berendezésnél kikapcsolt állapotban a látszólagos teljesítmény kisebb értékeket vesz fel, 

mint készenlét esetén. Ez a különbség 3-4%. A 21. ábrán jól látható a kettő közötti 

különbség. 
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21. ábra. Az első típusú gépek készenléti és hibernált teljesítmény eloszlása 

 A többi számítógép típusnál a készenléti állapotok alig okoztak teljesítmény 

csökkenést (átlagosan 50-60 watt) elsősorban azért, mert ezekben az esetekben a 

számítógépek nem kapcsoltak ki. 

 A hibernálás jelentős lemezterületet igényel. Ez egyben a legnagyobb hátránya 

is ennek az állapotnak, hiszen ezek a mentések sok helyet foglalnak. Ennek 

következtében a legtöbb számítógépen ez a funkció le van tiltva, és az energiaellátásnál 

be kell állítani az engedélyezésüket. Méréseim szerint ez a funkció képes a legjobban 

lecsökkenteni a számítógépek teljesítményét, kikapcsolásához képest néhány tized 

wattal kevesebbet fogyaszt ilyenkor. 

 

22. ábra. Az összes géptípus hibernált készenléti teljesítmény eloszlása 
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 Másik érdekes mérési eredményem a tápegységek lekapcsolásával van 

összefüggésben. A számítógépek tápegységei azok az alkatrészek, amelyek a 

számítógép számára a megfelelő feszültséget és áramerősséget állítják elő a hálózati 

feszültségből. Tulajdonképpen ezek a tápegységek is úgy működnek, mint a 

transzformátorok: a megfelelő menet arány segítségével alakítják át a hálózati 

feszültséget. 

 Ezeknek a tápegységeknek a nagy része, kialakításuktól függően, el van látva 

egy külön kapcsolóval. Ennek segítségével a tápokat ki lehet kézzel is kapcsolni, hogy 

azok ne működjenek. Előzetes elvárásaim alapján arra számítottam, hogy ezzel a 

kapcsolóval a számítógép elektromos energiafogyasztása teljesen megszűnik. A 

méréseim szerint drasztikusan csökkent a készenléti teljesítményük, közel 50%-kal esett 

vissza az összes számítógép esetében, de egyik esetben sem lett nulla a fogyasztásuk. 

 

23. ábra. Tápegységek lekapcsolt állapotú teljesítmény eloszlása 

 Bekapcsolt állapotban a számítógépek jelentős áramfelvétellel jellemezhetőek. A 

mérésem során a számítógépeknek a minimum teljesítményét igyekeztem megmérni, 

amikor a számítógép már felállt, és már nem végez komolyabb, energiaigényesebb 

műveletet (frissítések letöltése-keresése, telepítés, stb.). Lényeges megjegyezni, hogy 

ezeknél az értékeknél a tényleges fogyasztásuk jóval nagyobb, hiszen egy komolyabb 

művelet elvégzése (CD írás, telepítés) jelentősen megnöveli a számítógépek 

teljesítményét, sok esetben akár a duplájára is. 

 Nyugalmi állapotban a legkevesebb fogyasztással rendelkező számítógépek az 

első típusba tartozók voltak. Ezeknek a készülékeknek az átlagos teljesítménye 50 és 60 

watt közé esik. Egyben ez a számítógép típus volt a legnagyobb számban megtalálható 
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az általam mértek közül. A második, a harmadik, és a negyedik típusú számítógépeket, 

bár kinézetre nem hasonlítottak egymásra, de a látszólagos teljesítményük alapján 

azonos kategóriába lehet sorolni. Ezek a készülékek nyugalmi állapotban 70-80 watt 

közötti értékekkel jellemezhetők. 

 

24. ábra. Az összes számítógép típus bekapcsolt állapotú teljesítmény eloszlása 
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8. A hatásos teljesítmény és a fázisszög meghatározása 

 Diplomamunkám első részében a készenléti látszólagos teljesítményt mértem 

meg, és eloszlásokat számoltam a különböző típusú monitorokra és számítógépekre. 

Ahhoz, hogy készenléti teljesítményt meg lehessen határozni, elengedhetetlen a 

fázisszögek mérése, és ezzel együtt a hatásos teljesítmény meghatározása. A hatásos és 

meddő teljesítmény megkülönböztetésével csak egy felmérésében
41

 találkoztam. A 

tényleges értékeléshez, felméréséhez ennél sokkal több adatra lenne szükség. 

8.1 A hatásos és meddő teljesítmény 

 A fázisszög segítségével lehet meghatározni a hatásos és meddő 

teljesítményeket. Ezeknek a meghatározása azért nagyon fontos, mert a háztartásokban 

található villanyórák csak az előbbit számlázzák, ezek azok a mért értékek, amelyekért 

ténylegesen fizetnünk kell. A meddő teljesítmény nem kerül számlázásra a 

fogyasztóknál. 

 Váltakozó áram esetén, amikor a kör csak ohmos ellenállással rendelkezik, 

akkor a feszültség és az áramerősség fázisban van, és az áramerősség teljesítményt ad le 

a fogyasztókon: 

R

U
RIUIP

2
2   (2) 

 Ha a körben induktív vagy kapacitív alkatrészek vannak, fáziseltérés lehet az 

áramerősség és a feszültség között– ez a fázisszög φ –, és ilyenkor a szorzatuk a szinusz 

függvény sajátságai miatt nem minden esetben adnak pozitív eredményt. Lesznek olyan 

intervallumok, ahol a kettő szorzata pozitív lesz, de lesz olyan intervallum is, ahol az 

áramerősség és feszültség szorzata negatív. 

 A meddő és hatásos teljesítmény vektoros összege adja meg a látszólagos 

teljesítményt (9. egyenlet). A hatásos munka az, ami a fogyasztón hővé, mechanikai 

munkává, fénnyé alakul. Abban az esetben, ha a fáziskülönbség az áramerősség és a 

feszültség között pont 90 fok, akkor a teljesítmény görbe alatti és feletti terület pont 

megegyezik, ezért a kettő összege nulla lesz. Ha az áramnak a munkája egy teljes 

periódusra nulla, akkor azt meddő (watt nélküli) áramnak hívjuk. Változó fázisszög 

esetében a hatásos teljesítmény ( RIP *2 ) kifejezhető a következő 2 képlet 

felhasználásával: 
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Z

R
cos  és 

I

U
Z   (3) 

Ebben a képletben a cos -t teljesítménytényezőnek nevezik. Ha behelyettesítjük ezt a 

két képletet a teljesítmény képletbe, akkor a következőt kapjuk a munkára és a hatásos 

teljesítményre:  

 cosIUPhatásos  (4) 

t*cosIUW   (5) 

 A nem tisztán ohmos körnél, az eredő látszólagos teljesítmény egyenlő a 

kapocsfeszültség és a kör effektív áramerősségének a szorzatával. A hatásos 

teljesítmény az ohmos ellenálláson eső feszültség és effektív áramerősség szorzata, és 

végül a meddő teljesítmény a kondenzátorra és a tekercsre eső feszültségek 

különbségéből származtatható feszültség és áramerősség szorzata: 

effeffslátszólago IUP   (6 

cos* UIIUP Rhatásos   (7) 

sin*)( UIIUUP CLmeddő   (8) 

A teljesítmények közti összefüggést a következő képlet adja meg: 

22

meddőhasznosl PPP   (9) 

 A hatásos teljesítmény mértékegysége a W (watt), a meddőé a VAr (voltamper 

reaktív), a látszólagosé pedig a VA (voltamper). 

8.2 Fázisszög mérésének lehetőségei/ Tectronix oszcilloszkóp: TPS 2024 

 A fázisszög kimérésének szokásos eszközei az oszcilloszkópok. Ezek az 

eszközök feszültségváltozásokat képesek mérni és ábrázolni az idő függvényében. Az 

általam használt oszcilloszkópot a Tektronix készítette. Ez a készülék digitális kijelzésű. 

Négy csatornát képes egyszerre mérni, amelyek egymástól el vannak szigetelve, és 

egyben földfüggetlenek. 

 A készülék a hagyományos feszültség-idő függvény mellett képes a Lissajous-

görbék ábrázolására. Egy Compact Flash kártya segítségével az adatokat 

számítógépekre le lehet menteni, és azokat irodai programcsomagok számára 

hozzáférhető (például: Excel) táblázatokba be lehet importálni. A fáziskülönbségeket 

így is meglehet határozni. 

 Az első leolvasási lehetőséget az oszcilloszkópon látható szinusz görbe nyújtja a 

felhasználónak. A feszültség és áramerősség időfüggvényei közti eltérést geometriai 
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úton könnyen meghatározhatjuk. A technikai részletek a III. számú mellékletben 

találhatóak meg.  

 Második módszer a fázisszög meghatározására a Lissajous-görbék alkalmazása. 

Ebben az esetben a két mérendő jellel végezzük el a képpont eltérítését. A kapott képből 

a fázisszög néhány fok pontosan meghatározható. A frekvenciától és fáziseltéréstől függ 

görbe alakzata. Az y(0) helyen mért osztásszám és az y amplitúdó hányadosa fogja 

megadni a fázisszögnek a szinuszát
42

. 

 A harmadik fázisszög mérésére alkalmas módszert az oszcilloszkóppal 

lementhető adatok szolgálták. Az elv ugyanaz volt, mint az első módszernél. A fázis 

eltérést a null átmenetek segítségével számoltam ki (a számolás menete a IV. számú 

mellékletben). 

 Egy hangkártyával, és a neten elérhető, saját használatra ingyenes Soundcard 

Scope program segítségével állítottam elő meghatározott jeleket. Ennek segítségével 

határoztam meg azt, hogy melyik mérési módszer milyen pontossággal rendelkezik, és 

melyik mérési módszer a legjobb a fázisszög mérésére. A hangkártya két csatornás 

jelgenerátor, amely jelet ezzel a programmal saját magunk tudunk szabályozni. A 

jelgenerátor segítségével megadhatjuk a jeleknek a tulajdonságait (frekvencia, 

amplitúdó), és a két jel közötti fáziskülönbséget. A hangkártyára rákötve a Tektronix 

oszcilloszkópot, ugyanaz a két szinusz függvény jelenik meg a monitoron, és az 

oszcilloszkópon. 

 Először, néhány jellegzetes Lissajous-görbét vizsgáltam meg, amelyek nevezetes 

szögekhez (0°,30°,80°,180°) kapcsolhatóak. Ezeket a fáziseltéréseket a jelgenerátor 

állította elő, és a képeket az oszcilloszkópról mentettem le (25. ábra). 
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25. ábra. Jellegzetes Lissajous-görbék (balra fent 0°, jobbra fent 30°, balra lent 90°, jobbra lent 

180°fáziseltérés) 

 Második lépésként az előzőekben ismertetett fázisszög méréseket hajtottam 

végre. Ehhez a jelgenerátorral előállítottam a két szinusz görbét és a görbék közti 

fáziseltolódást. A fáziseltéréseket 0°-tól 360°-ig mértem meg, 10°-os beosztásokkal. 

Mind a 36 esetben leolvastam illetve kiszámoltam a fáziseltéréseket ahhoz, hogy 

megállapítsam melyik módszer a mennyire pontos. A következő táblázat mutatja a mért 

és számolt adatokat. 
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Jelgenerátorral 

előállított 

A szinusz görbék 

alapján számolt 

fázisszög 

Lissajous-görbék 

alapján számolt 

fázisszög 

Excel tábla alapján 

számított fázisszög 

geometriai adatok 

alapján 

10° 16° 8° 10° 

20° 16° 17° 21° 

30° 32° 30° 29° 

40° 40° 40° 41° 

50° 48° 51° 48° 

60° 64° 59° 60° 

70° 72° 68° 70° 

80° 80° 80° 82° 

90° 92° 90° 91° 

100° 96° 100° 100° 

110° 112° 112° 110° 

120° 120° 120° 122° 

130° 128° 128° 130° 

140° 144° 140° 141° 

150° 152° 150° 152° 

160° 160° 159° 160° 

170° 168° 167° 171° 

180° 184° 180° 182° 

190° 187° 192° 189° 

200° 200° 202° 200° 

210° 211° 211° 207° 

220° 219° 221° 218° 

230° 227° 230° 230° 

240° 239° 242° 239° 

250° 250° 251° 249° 

260° 258° 260° 258° 

270° 266° 270° 269° 

280° 282° 280° 280° 

290° 290° 289° 287° 

300° 297° 299° 300° 

310° 313° 309° 309° 

320° 321° 319° 320° 

330° 329° 331° 330° 

340° 343° 340° 338° 

350° 347° 350° 348° 

360° 360° 360° 359° 

12. táblázat. A különböző módszerekkel számolt fázisszögek 
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8.3 A mérési módszer kiválasztása 

 Az összes eddigi felsorolt módszernek megvannak a saját előnyei, hátrányai. 

Ezek a módszerek közül a legpontosabbnak az Excel táblázatokból geometriai úton 

számolt fázisszögek bizonyultak, de ennek a módszernek is megvannak sajnos a 

hátulütői. Ezek a hátrányok akkor mutatkoznak meg igazán, ha valós adatokkal 

dolgozunk és nem szimulált fáziseltolásokkal. Ezekben az esetekben látszik, hogy a 

szinusz görbe egyáltalán nem szinusz, illetve több csúcsot is találhatunk. Ezeket a 

csúcsokat külön kell vizsgálni, hiszen különböző fáziseltéréseket jelölnek ki.  

 Ezek az okok miatt szükség volt egy ezektől eltérő módszer kidolgozására. A 

módszer alapját továbbra is a Tectronix oszcilloszkóp által digitalizált adatok 

szolgáltatták. A fázis kiszámolása a már korábban ismertetett teljesítmény képletek 

alapján történt, kiegészítve egy kis területszámítással. 

 A teljesítmények meghatározásához a következő képleteket használtam fel: 

effefflátsz I*UP   (10) 

pillpillvalós I*UP   (11) 

 cos*I*UP effeffvalós  (12) 

 Ezeknek a képleteknek a felhasználásával elméletben nagyon szépen ki lehet 

számolni a megfelelő teljesítmény, illetve fázisszög értékeket. Egy szinusz függvény 

szimulálása esetén, ezeket az összefüggéseket felhasználva a kapott értékek egyezést 

mutatnak. Azonban tényleges mérések esetében eltérést tapasztalhatunk az eredeti 

fázisszögek, és a számolt fázis eltérések között. 

 Az eltérést két dolog okozza. Az első a koszinusz függvény sajátságaiból 

eredeztethető. A másik oka pedig a mérési bizonytalanság. 

 A koszinusz függvényt jellegzetesen két részre lehet szétbontani. Az egyik része 

a minimumok és maximumok környéke, a másik pedig a nulla átmenetek környéke. A 

probléma elsősorban a maximumok és minimumok környékén adódik. Ezeknél a 

helyeknél, sokkal kisebb változása az értékeknek sokkal nagyobb hibát eredményezhet. 
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26. ábra. A koszinusz függvény 

 Ahogyan a 26. ábrán látható, a maximum és minimum értékeknél kis y érték 

változás sokkal nagyobb x érték változás eredményez, mint a nulla átmenetek 

környékén. Ebből következően, ezeknek az értékeknek a meghatározásánál kis hiba is 

sokkal nagyobb arányban jelenik meg a számított szögeknél. Ezek a hibák, amelyek a 

koszinusz függvény sajátosságai miatt felerősödtek, a mért pontpároknak volt 

köszönhető. Mivel a pontokat a műszer csak hibahatáron belül adja meg, ennek 

köszönhetően a kapott függvények nem lesznek tökéletesen szinuszosak. Ha ezekből az 

adatokból számolunk cos=1 környékén szögeket, nagyobb eltérést tapasztalhatunk az 

eredeti, és a tényleges szögek között. Ennek azért nincs nagy jelentősége, mert a meddő 

teljesítmény számítására dolgoztam ki módszert, és ezekben az esetekben hatásos 

teljesítmény számításról beszélhetünk. 

 

27. ábra. Szimulált 10 fok 
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 Ezeknek a hibáknak a kiküszöbölése miatt létre kellett hozni megfelelő 

szimulációkat. A már korábban előállított fáziseltéréseket vettem alapul a megfelelő 

szimuláció létrehozásához. Ennek lényege az volt, hogy az oszcilloszkóppal mért, és 

ábrázolt adatokat minél jobban megközelítsem igazi szinusz függvényekkel, és ezeknek 

a segítségével határozzam meg a fáziseltolódásokat. Ahhoz, hogy megfelelő szinusz 

függvényeket lehessen generálni, először is a mért függvényeknek egy periódusát kell 

elemezni, hogy egy-egy periódus hány pont párból tevődik össze. Ezek után egy 

megfelelő szinusz függvény már könnyen előállítható. A következő lépés pedig a mért 

adatoknak az átalakítása volt azért, hogy minél jobban meg lehessen közelíteni a 

szimulált szinusz függvényt. A két csatornán mért értékeket szorozva és eltolva, az 

ábrázolt szinusz függvényt a szimulált függvényre megfelelően rá lehet illeszteni. 

Megfelelő illesztés után, a szimulált függvénynek a területéből könnyen 

meghatározható a fázisszög. 

 

28. ábra. Illesztett 10 fokos fáziseltérés 

 Lehetséges még pontosabban is meghatározni a fázis eltolódásokat. Lehet 

alkalmazni függvénysimítást a maximumok környékén annak érdekében, hogy a 

csúcsok és minimumok környékén minél pontosabban rá lehessen illeszteni a szimulált 

függvényeket. Fontos azonban megérteni azt is, hogy a tényleges mérések esetén 

teljesen értelmetlen lenne az ennél is pontosabb illesztés. A fázisszög mérése azért 

lényeges, mert ebből lehet meghatározni a hatásos teljesítményt. Mivel ezzel a 

módszerrel a mérési hiba csak néhány tized fok, ezért a teljesítmény értékek, amelyeket 

ebből számolhatunk, szintén csak néhány tized watt. Ez azonban oly annyira kevés, 
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elhanyagolható része egy-egy berendezés tényleges energia felvételének, hogy 

értelmetlen lenne az ennél is pontosabb számolás. 

8.4 Monitorok és számítógépek fázisszögének meghatározása 

 A Tectronix oszcilloszkóp segítségével megmértem az Atomfizikai tanszéken 

található összes LCD monitort, és a legnagyobb gyakorisággal előforduló számítógép 

típust. Az összes többi számítógép típusból véletlenszerű módon mértem meg 5-5 

darabot, illetve a CRT monitorok közül is 12 darab monitort mértem meg. Az adatokat 

az előző pontokban ismertetett módszer segítségével dolgoztam fel. 

 Minden egyes típusnál igyekeztem több féle állapotot megmérni, ahogyan azt a 

lakatfogóval is megtettem. Minden típusnál megmértem a készülékeket kikapcsolva. 

Emellett véletlenszerűen kiválasztva, minden számítógép típusnál mértem hibernált, 

készenléti módokat, illetve tápkapcsoló gombbal lekapcsolt állapotokat. Monitorok 

esetén, mértem még bekapcsolt, készenléti illetve képernyő kímélő használata esetén 

történő áramfelvételeket. 

 Bekapcsolt állapotban mind az LCD, mind a CRT monitor típusoknál a 

feszültség és áramerősség együttes ábrázolása esetében egyetlen, jól kivehető csúcsot 

találhatunk meg az áramerősség függvényükön. Ezek a csúcsok minden egyes esetben 

kizárólag a maximum illetve minimum értékükben térnek el egymástól, és 

természetesen ezzel összefüggésben a görbe alatti terület nagyságuktól. Ezek az értékek 

befolyásolják a készülékek hatásos teljesítményét. 14 darab monitor típust 

megvizsgálva, minden egyes esetben a fáziseltérés a feszültség és áramerősség között 

nulla volt. Ez azt jelenti, hogy a várakozásnak megfelelően bekapcsolt állapotban közel 

100%-ban hatásos a teljesítmény, ezáltal ha bekapcsolva hagyjuk a monitorokat, azt a 

villanyóránk folyamatosan számlázni fogja. 

 

29. ábra. CRT monitor bekapcsolt fok/feszültség diagramja 
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 A képernyőkímélők használata esetében nagyon hasonló ábrát láthatunk, mint 

bekapcsolt állapotban. Az egyetlen különbség csak az amplitúdókban mutatkozik meg. 

Képernyőkímélők esetén észrevehető némi kis csökkenés a bekapcsolt állapotokhoz 

képest. Az itt tapasztaltak megegyeztek a lakatfogóval mért értékekkel. Ezekben az 

esetekben is egy jelentősebb csúcsot találhatunk, amelynél a fáziseltérés az áramerősség 

és feszültség között közel 0°. Ennek köszönhetően, elsősorban az LCD monitorok 

esetében a képernyőkímélők használata alig csökkent valamit a készülékek 

fogyasztásában. Mivel a fogyasztást alig csökkenti, és a felvett teljesítmény közel 

100%-ban hatásos teljesítmény, ezen okok miatt nem jelent energiatakarékosságot a 

képernyőkímélők használata. 

 

30. ábra. CRT monitor képernyőkímélő fok/feszültség diagramja 

 Mint látható volt, a készülékek teljesítménye bekapcsolt állapotban, illetve 

képernyőkímélők használata esetén közel 100%-osan hatásos. Ezzel azokat az 

eredményeket kaptam, amire számítottam. A képernyőkímélők használata is a 

monitorok működési elvét bizonyította be. Számomra azonban a készenléti teljesítmény 

volt az érdekesebb, hiszen az volt a célom, hogy ezt a teljesítményt minél jobban 

megmérjem, illetve bemutassam a hatásait. 

 A készenléti, illetve kikapcsolt állapotok esetében már korábban, a lakatfogóval 

jelentős csökkenést tapasztaltam energia felvétel esetén. Tényként megállapítottam, 

hogy az összes monitortípus jelentős készenléti teljesítménnyel jellemezhető. 
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Következő lépésként megmértem a monitorokat abból a szempontból, hogy a feszültség 

és áramerősség görbéjük milyen viszonyban vannak, mennyiben térnek el egymástól. 

 Készenléti állapotban összesen 16 darab monitort, 7 darab CRT monitort, és 9 

darab LCD monitort mértem meg. Minden esetben két darab, jól elkülöníthető csúcsot 

találtam. Az egyik csúcs az eddigi mérések során is látható csúcs volt, amelynél az 

áramerősség fázisban volt a feszültséggel. Ez ugyanúgy, mint ahogyan az előző 

esetekben is, a hatásos teljesítményt jelentette. Ez az a csúcs, amelyet a villanyóra 

számlál, és amiért fizetnünk kell. Azonban a hatásos teljesítmény görbe által bezárt 

terület eltörpült a másik csúcs által bezárt terület nagyság mellett. Ebben a második 

esetben –minden monitor típusnál– az áramerősség és feszültség között 90° eltérést 

számoltam ki. Ezek a csúcsok, illetve görbe alatti területek jelentik a meddő 

teljesítményt, amelyet a villanyóra nem számlál, így ezt a teljesítményt nem kell 

megfizetnünk. A különböző típusú monitoroknál az eltérés az amplitúdókban 

mutatkozott meg, de minden esetben közös volt az, hogy a meddő teljesítmény dominált 

a hatásos teljesítménnyel szemben. 

 

31. ábra. CRT monitor esetén a kikapcsolt állapot- a bekarikázott rész jelöli a hatásos teljesítményt 

 A 31. ábra kiválóan mutatja azt, hogy mennyire csekély a hatásos teljesítmény 

nagysága a meddő, nagyobb csúcs mellett. Ezeknek a csúcs alatti területeknek a 

meghatározását a következő pontban tárgyalom. 

 Az utolsó állapot, amelyet mértem a monitoroknál az a kikapcsolt állapotban 

történő energiafogyasztásuk volt. Már a lakatfogó segítségével is megállapítottam 
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korábban, hogy a készenléti állapothoz képest elhanyagolható mennyiségben csökkent 

ilyenkor a készülékek áramfelvétele. Ugyanez megmutatkozott a fázismérés során is. 

Összesen 39 darab monitor esetében mértem meg az áramerősség-feszültség 

viszonyokat, ebből 27 darab LCD, illetve 12 darab CRT monitor volt. 

 Célkitűzéseim közé tartozott, hogy kikapcsolt állapotban is megmérjem, hányad 

része is a hatásos teljesítmény a látszólagos teljesítménynek, illetve hogy mennyire tér 

el a készenléti állapothoz képest. Ugyanúgy, mint készenléti áramfelvételnél, az 

áramerősség függvényen két darab, jól elkülöníthető csúcsot találtam minden monitor 

típusnál. Az egyik csúcs ismételten a meddő, a másik csúcs pedig a hatásos 

teljesítményt jelenti. A különbség nagyon csekély a kikapcsolt, illetve a készenléti 

állapot között. Ha ábrázoljuk mindkét áramerősség függvényt együtt, láthatóvá válik az, 

hogy csak a hatásos teljesítmény görbében tapasztalhatunk minimális csökkenést. 

Ezekből az okokból kifolyólag minimálisan csökkenhetjük a kiadásokat úgy, ha 

manuálisan kapcsoljuk ki a monitorokat. Azonban érintésvédelmi okok miatt, és azon 

okból, hogy ezek a kapcsolók használatuk miatt könnyen tönkremehetnek, sokkal 

jobban megéri a megfelelő idő kiválasztása a monitorok számítógép által vezérelt 

lekapcsolódására. 

 

 

32. ábra. A készenléti illetve kikapcsolt monitorok fok/feszültség diagramja 
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 Ahogyan az eddigi ábrák alapján látható volt, a készenléti és kikapcsolt, illetve a 

képernyőkímélők és bekapcsolt állapotban lévő monitoroknak ezen állapotai közel 

megegyeztek. Az eltérések csak az amplitúdókban, illetve a görbék által bezárt 

területekben mutatkozott meg. Azt, hogy mekkora része is a látszólagos teljesítménynek 

a hatásos teljesítmény készenléti állapotban, a következő fejezetben foglalkozok. 

 Számítógépek esetében is több, különféle állapottal foglalkoztam méréseim 

során. Összesen 31 különböző számítógépet mértem fel, a két leggyakoribb típusból az 

összes darabot, míg a másik két típusból a kevés példányszám miatt 1-1 darabot. 

 Elsőként a bekapcsolt állapotok fázisdiagramjait vettem fel, amely során közel a 

vártaknak megfelelő eredményt kaptam. A fáziseltérés a feszültség és áramerősség 

között minden esetben 0-20 fok volt, ami azt jelenti, hogy nem teljesen hatásos a 

teljesítmény, van egy kis meddő része is. De ez a rész szinte elhanyagolható, ha 

használatban van a számítógép, ezért a villanyóra folyamatosan terhelni fogja a 

pénztárcánkat. 

 A bekapcsolt gépek mérése után következett a hibernált, illetve készenléti 

üzemmódok mérése. Alapvetően két fajta géptípust lehet megkülönböztetni. Az egyik 

fajta az, amelyiknél ténylegesen lekapcsol a számítógép készenléti állapotban, illetve 

ahol csak bizonyos funkciókat kapcsol le a gép. Ebben a második esetben a készenléti 

állapot olyannak mutatkozott, mintha a számítógép be lett volna kapcsolva: az 

áramerősség és feszültség görbék között közel nulla fokos eltérés adódott, ami azt 

jelenti, hogy hatásos teljesítményről beszélhetünk ezeknél a géptípusoknál. 

 Azokban az esetekben, ahol a készenléti állapot ténylegesen a számítógép 

lekapcsolódását jelentette, ott pont az ellenkezőjét tapasztaltam. Ezekben az esetekben, 

az áramerősség görbén a monitorok esetében is tapasztalható két csúcsot figyeltem meg. 

Ezek a csúcsok közül az egyik a nulla fokos, a másik a 90 fokos fáziseltérést jelentette. 

Az első természetesen ismét a hatásos teljesítményt, míg a második a meddő 

teljesítményt jelenti. A görbék által bezárt területek különbözőek, és a nagyobb területű 

csúcs ismét a meddő teljesítményt jelenti. 

 Hibernált állapotban minden géptípusnál két csúcsot találtam, és a csúcsok a 

feszültséghez képest 0 és 90 fokkal tértek el. Ezekben az esetekben is igaz az, mint ami 

a készenléti állapotok esetén igaz volt, hogy a kilencven fokkal eltérő csúcs által bezárt 

terület jóval nagyobb, mint a feszültséggel közel azonos fázisban lévő csúcsé. Ez azt 

jelenti, hogy a meddő teljesítmény jóval nagyobb ezekben az esetekben is, mint a 

hatásos teljesítmény. 
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 Ha összehasonlítjuk azokat az eseteket, ahol a számítógép lekapcsol készenléti 

állapotban, és ezeknek a számítógépeknek a hibernált állapotát, hasonló görbéket 

kapunk. Ahogyan az alábbi ábrából is jól látható, a hibernált illetve készenléti görbe 

nagyon megegyezik. Ez egybevág a korábbi mérési eredményeimmel is, ahol minimális 

csökkenést mértem ki ez a két állapot között. 

 

33. ábra. A rácsos típusú gépek hibernált illetve készenléti állapot összehasonlítása 

 Ezen különböző állapotok után felmértem azt, hogy a számítógépek milyen 

fázisszöggel jellemezhetőek kikapcsolt állapotban. Itt is kétfajta módon tudtam 

vizsgálni őket az alapján, hogy a tápkapcsoló hátul le vagy fel volt kapcsolva. 

Természetesen nem mindegyik tápegység rendelkezik ilyen gombbal, így nem tudtam 

minden egyes számítógépnél ezt megmérni. A leggyakoribb géptípus rendelkezett ilyen 

kapcsolóval. 

 A kikapcsolt számítógépek feszültség-áramerősség diagramja nagy hasonlóságot 

mutatott a hibernált számítógépekkel. Ezekben az esetekben is, két csúcs volt 

megfigyelhető, amelyeknél az egyik kilencven, a másik nulla fokkal volt eltérő. Itt is a 

nagyobb csúcs a meddő teljesítményt jelentette, míg a kisebb a hatásos teljesítményt. 

Ebből az következik, hogy hibernált és kikapcsolt számítógépek fogyasztása közel 

azonos. Csak minimális eltérés mérhető ki a két állapot közötti fogyasztásban. 

 A nagyobb eltérést akkor tapasztaltam, amikor a tápkapcsoló gombját 

lenyomtam, és úgy mértem meg. Ezekben az esetekben a két csúcs helyett már csak 
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egyet lehet találni a diagramon. Ez a csúcs pedig a feszültséghez képest kilencven 

fokkal tér el, tehát az általa bezárt terület teljesem meddő. Ezért ha szeretnénk, hogy a 

villanyóránk kevesebbet számlázzon a számítógépeket hátul a tápkapcsolóval is le 

kell kapcsolni. 

 

34. ábra. Számítógép kikapcsolt, illetve ha a tápfeszültség le van kapcsolva állapotban 

8.5 A monitorok és számítógépek hatásos teljesítményének meghatározása 

 Ahhoz, hogy képesek legyünk meghatározni a hatásos teljesítmény nagyságát a 

látszólagos teljesítményhez képest, további számításokra volt szükség. A fázisszöget, 

ahogyan látható volt az ábrákból, nem lehet közvetlenül felhasználni a hatásos 

teljesítmény kiszámításra. Hiszen a hatásos és meddő teljesítmény definíciója szerint, a 

feszültség és áramerősség effektív értékeit kell megszorozni a fázisszögnek a 

koszinuszával illetve szinuszával. Két csúcs esetében azonban a fázisszög nagysága 

nem egyértelmű érték. 

 Ezekben az esetekben is, a hatásos teljesítmény meghatározásához 

területszámítást alkalmaztam. Az eltérés az eddigi számítások és a mostani között 

csupán annyi volt, hogy a második csatorna értékeit át kellett alakítani. Az 

oszcilloszkóp közismerten feszültséggörbéket képes megjeleníteni. Ezért az eddigi 

vizsgálatok során mindkét csatornán feszültség értékek jelentek meg. Ez a következők 

miatt nem okozott problémát a fázisszög meghatározásánál. Az áramerősséget egy 

egyszerű aránypár segítségével lehet meghatározni a feszültség értékekből. Ez az 
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aránypár azonban a fázisszögek meghatározásánál, ahogyan a képletekből is látható 

volt, semmilyen jelentőséggel nem bírt. Igaz az, hogy ezekben az esetekben sose 

kaptunk valódi teljesítményeket. Ezzel szemben, nem is volt szükség arra, hogy 

valódiakat kapjunk. Hiszen mind a hatásos, mind a látszólagos, és mind a meddő 

teljesítmény értékek ugyanolyan arányban tértek el a tényleges teljesítményértékektől. 

Eltérés csak a pont pároknak a nagyságában adódott, a fáziseltéréseket nem 

befolyásolta. 

 A készülékek áramát 1,39Ω-os ±0,05 ellenálláson eső feszültségből határoztam 

meg Wheatstone-híd segítségével. Az ezen eső feszültséget az oszcilloszkóp saját 

szondájával mértem meg. Ez egy 1:10-es feszültségosztó. A jel nagysága így kisebb –

tizede lesz–, de az oszcilloszkóp terhelése is kisebb lesz, ezért nem befolyásolja annyira 

a mérendő kört. 

 A területek integrálása után már könnyen meghatározható mind a látszólagos, 

mind a hatásos teljesítmény értékek. A két érték aránya már megadja, hogy hány 

százalékban meddő illetve hatásos a készenléti teljesítmény. 

 Az eredmények összhangban voltak azzal, amit már a korábbi fázisszög 

számolásnál is bemutattam. A hatásos teljesítmény a meddő teljesítményhez képest 

jóval kevesebb minden egyes készenléti állapotnál. Ahhoz, hogy számszerűen meg 

lehessen adni mennyivel is kisebb, területszámításra volt szükség. Az áramerősség 

függvény alatti területeket megfelelő előjellel összeadva már könnyen kiszámítható a 

hatásos teljesítmény számszerű értéke. A következő ábrán jól lehet látni, hogy hol 

hatásos illetve hol lesz meddő a teljesítmény: 
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35. ábra. A függvények szorzata, kékkel ahol pozitív lesz a szorzat, zölddel ahol negatív, pirossal 

kiemelve a hatásos teljesítmény 

 

 Amint a 35. ábrából jól látszik, a zölddel és világoskékkel jelölt terület 

nagyságok közel megegyeznek. Ha összeadjuk előjelesen a görbe alatti területeket, 

akkor a zöld és a világoskék területek közel nullát fognak adni. A hatásos teljesítményt 

a piros színnel jelölt területek adják meg. Ezeken a helyeken az áramerősség és 

feszültség szorzata pozitív eredményeket fognak adni. 

 Ezt az elvet felhasználva számoltam ki minden egyes megmért számítógépre és 

monitorra a hatásos teljesítmény nagyságát. Ezután meghatároztam a látszólagos 

teljesítmény nagyságát is. Ezt az értéket az effektív áramerősség és feszültség 

szorzatából kaptam meg. Az eredmény a vártnak megfelelően alakult. A hatásos 

teljesítmény értéke eltörpült a látszólagos teljesítményéhez képest. 

 Katódsugárcsöves monitorok esetében a hatásos teljesítmény kikapcsolt 

állapotban csupán 2-10%-a volt a látszólagos teljesítménynek. A különböző típusú 

CRT monitorok esetében ez csupán 0,36 - 0,71 wattot jelent. A készenléti állapotokat 

felmérve is közel hasonló eredményekre jutottam. Minimálisan, néhány tized wattal 

több volt a készenléti állapotoknak a látszólagos illetve hatásos teljesítménye. 

 Folyadékkristályos monitorok esetében hasonló eredményekre jutottam, mint a 

CRT monitorok esetében. A hatásos kikapcsolt és a hatásos készenléti teljesítmény 

eltörpült a meddő teljesítményhez képest. A hatásos teljesítmény csupán 4-8%-a volt a 
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látszólagos teljesítménynek kikapcsolt állapotban. Ez 0,31 - 0,52 wattot jelent ezeknél a 

készülékeknél. A készenléti állapotok esetében is eltörpült a hatásos teljesítmény 

nagysága. Ezekben az esetekben 0,34 - 0,55 wattot számoltam ki. 

 Számítógépek esetében minden típus nagy hasonlóságot mutatott a tápok 

lekapcsolása esetén. Ilyenkor a hatásos teljesítmény csúcsok, ahogyan korábban is 

bemutattam már, szinte teljesen eltűnnek. A számítások során is ezt kaptam, ilyenkor 

közel 100%-ban meddő lesz a teljesítmény. A kapott hatásos teljesítmény értékek 0,01 

és 0,12 watt között mozogtak. 

 

36. ábra. A hatásos teljesítmény eloszlása kikapcsolt állapotban 

 Kikapcsolva a számítógépek hatásos teljesítménye jóval nagyobb, mint 

monitorok esetében. A látszólagos teljesítménynek a hatásos teljesítmény akár 36%-át is 

elérheti. A gyakoribb típus esetében ez az érték csak 25% környékén mozgott. A 

legkisebb mért értéknél 9%-a volt a hatásos teljesítmény a látszólagos teljesítménynek. 

Amint a 36. ábrából is látható, ezek az értékek 4 - 6 watt között mozogtak. 

Összehasonlításképpen ilyen értékeket az LCD monitorok látszólagos kikapcsolt 

teljesítménye jelentett. A hibernált és készenléti állapotok is a vártnak megfelelően 

alakultak. A hatásos teljesítmény hibernált állapotban 23 - 26%-a látszólagosnak a 

gyakoribb típusú számítógépek esetében, míg készenléti állapot esetében ez 24 - 27%-ot 

jelentett. 
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8.6 Következtetések, javaslatok 

 Méréseim során sokféle számítógép illetve monitor típus készenléti 

teljesítményét mértem meg. Az első nagy tanulság az volt, hogy a készenléti állapot 

jelentős látszólagos teljesítménnyel jellemezhető. Ezek az értékek megmutatták, hogy 

szükséges foglalkozni a témával. 

 Második fontos tanulság az volt, hogy a készenléti állapot döntő része meddő 

teljesítmény. Ezért a meddő teljesítményért a fogyasztóknak nem kell fizetniük. Ezért 

senkinek se javaslom azt, hogy a készenléti állapot csökkentésével próbáljon 

megtakarítani a kiadásain. Azonban ez a meddő teljesítmény jelentkezik a szállító 

rendszereken elsősorban hő veszteség formájában. Ezzel bár nem fizetünk érte, de 

hozzájárulunk környezetünk rongálásáért, és a szén-dioxid nagyobb kibocsátásáért. 

Fontosnak tartom a környezettudatos nevelést annak érdekében, hogy ezeket az 

energiapazarlásokat elkerüljük. 

 Több féle módszer is állhat a rendelkezésünkre annak érdekében, hogy 

csökkentsük a készenléti állapot okozta energia veszteségeket. Nem tartom a legjobb 

megoldásnak azt, ha kihúzzuk azt az elektronikus eszközt, amelyet nem használunk. Ezt 

a módszert elsősorban a havonta egyszer-kétszer használatos eszközök esetében tartom 

elfogadhatónak, elsősorban érintésvédelmi okok miatt. Nem elhanyagolható az sem, 

hogy ezek a dugaszaljak, illetve konnektorok idővel tönkre mehetnek. A kiszakadt 

konnektorok pedig életvédelmi okok miatt sem előnyösek. Az is jó módszer, ha a 

készülékeket –amelyek rendelkeznek kikapcsoló gombbal– kikapcsoljuk rendesen. 

Ezekben az esetekben már jelentősen csökkenhető az energiapazarlás. Személy szerint 

legjobb módszernek a kapcsolós hosszabbítókat tartom, és ezeket javasolnám 

mindenkinek. Ezek a hosszabbítók kiválóan alkalmasak arra, hogy azokat az 

eszközöket, amelyeket nem használunk a nap 24 órájában, lekapcsoljuk a hálózatról.  

 

37. ábra. Kapcsolós hosszabbító
43

 

                                                 
43

Képhivatkozás:  Kapcsolós hosszabbító 
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8.7 Fázismérés csengőtrafó segítségével 

 Egyszerű és biztonságos módon bárki képes lehet a saját otthonában is 

fázismérést végezni az általam bemutatott úton. 2 darab csengőtrafó
44

 segítségével már 

könnyen elő lehet állítani fázismérő készüléket. A csengőtrafó érintésvédelmét a gyártó 

cég garantálja, ezért is esett ezekre a készülékekre a választás. Fontos azonban azt a 

részt megfelelően leszigetelni, amely a hálózati áramforrásból egészen a csengőtrafóig 

tart életvédelmi okokból kifolyólag. 

 A két csengőtrafó előtt szükséges egy-egy előtét ellenállás. A feszültség 

méréshez nyolcvanharmad részre osztottuk le a feszültséget, hogy a feszültség jelet adó 

transzformátor szórt terét csökkentsük. A szórt mágneses tér befolyásolja az áramjelet 

adó transzformátort. Ha a két csengőtrafót kellő távolságra visszük egymástól, ugyanezt 

a hatást érhetjük el. Ezzel az ellenállással, a csatolást sikerült minimálisra csökkenteni. 

A fogyasztó áramát a vele sorba kapcsolt 0,1 Ω ellenálláson eső feszültségből kapjuk, 

3/230-as irányban feltranszformálva azt. 

 Az áramerősség méréshez csengőtrafó bekötése 3 voltos állásban történt meg, 

míg a feszültség méréshez 8 voltos állásban. Azért, hogy ne lehessen tönkre tenni a 

hangkártyát túl nagy feszültség értékkel, ezért antiparalel-diódákat és 1 kΩ-os 

ellenállásokat kell közbeiktatni. Ezek a diódák nem engedik át a nagy feszültség 

értékeket a hangkártya irányába. 

 

38. ábra. A csengőtrafó kapcsolási rajza 

                                                 
44

 Tietze Schenk 
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 A méréshez oszcilloszkópnak a számítógép hangkártyáját használhatjuk. A 

program letölthető innen: http://www.zeitnitz.eu/scope/scope_132.exe. A hangkártya a 

jeleket analóg-digitális átalakító segítségével fogadja és digitalizálja. A feszültség 

értékeket 16 biten ábrázolja, 44,1 kHz mintavételezési sebességgel. Ez közel 3 

nagyságrenddel nagyobb, mint a vizsgált jel (50 Hz) frekvenciája. Fontos az, hogy 

ezekben az esetekben csak kizárólag fázisszögeket lehet leolvasni, illetve arányokat 

számolni. Ahhoz, hogy tényleges teljesítményméréseket lehessen végezni ezzel az 

eszközzel, ismert teljesítményű fogyasztó feszültség és áram időfüggésének 

meghatározására van szükség. Azonban ahhoz, hogy valaki megbizonyosodjon arról, 

hogy a készülékének a különböző állapotai meddők vagy hatásosok-e, egyáltalán nem is 

kell tudnia a tényleges áramértékeket. 

 A kapott adatokat le lehet menteni az alt+PrtScr használatával. A hangkártya-

oszcilloszkópnak vannak korlátai, de ettől függetlenül az alapvető tényeket könnyen le 

lehet olvasni belőlük. A leggyakoribb típusú (Flatron L918S) monitor esetét mutatja a 

következő két ábra (39. és 40. ábra) úgy, hogy a monitor ki volt kapcsolva. Először a 

csengőtrafóval készített ábra, aztán ugyanarra a monitorra az oszcilloszkóppal készített. 

http://www.zeitnitz.eu/scope/scope_132.exe
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39. ábra. Csengőtrafóval készített kép: LCD monitor kikapcsolva (bekarikázva a hatásos 

teljesítmény) 

 

40. ábra. Oszcilloszkóppal készített kép: LCD monitor kikapcsolva 

 

 Számítógépek esetében a hatásos teljesítmény csúcs sokkal jobban kiemelkedik 

a görbéből. Ez elsősorban azért van, mert ahogyan a számítások is mutatták, nagyobb 

volt a hatásos teljesítmény nagysága, mint az LCD monitorok esetében. A következő 
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két ábra a leggyakoribb számítógép típust mutatja be, a csengőtrafó és oszcilloszkóp 

segítségével készített ábrákat. 

 

41. ábra. Csengőtrafóval készített kép: első típusú számítógép kikapcsolt állapotban (bekarikázva a 

hatásos teljesítmény) 

 

42. ábra. Oszcilloszkóppal készített kép: első típusú számítógép kikapcsolt állapotban 
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 Amint látható mindkét ábrából az áramerősség és feszültség közötti eltérés a 

markánsabb csúcsok esetében közel 90 fok. Ezt a csúcsok és null átmenetek 

segítségével könnyen meg lehet állapítani. Ahol az egyik jel eléri a maximum értékét, 

ott lesz a másik jelnek a null átmenete. 

 A terület meghatározáshoz is rendelkezésre áll pár lehetőség. Térképészeti 

programok segítségével meg lehet határozni ezeknek a területeknek a nagyságát, és a 

görbe alatti területek nagyságból már könnyen lehet következtetéseket levonni. Erre egy 

használható program a Surfer for Windows, amelyet bárki elérhet az ELTE-n az erre 

kijelölt gépeken. Ezek a programok nem ingyenesek. 

 Ha ingyenes programot akarunk használni és tényleg csak felmérni, hogy 

közelítőleg mekkora a meddő teljesítmény aránya a látszólagoshoz képest, akkor 

tökéletes program a paint. Már ez a bármelyik számítógépen elérhető program képes 

koorditána rendszert rendelni a képhez, ezáltal megfelelő alakzatok segítségével 

becslést lehet adni a kívánt terület nagyságra. Emellett a JobbSzkóp program által 

létrehozott négyzethálók segítségével is meghatározhatjuk a területeket. Ehhez csak be 

kell importálni paintbe a készített bmp fájlt, és megfelelő nagyítás segítségével a 

Jobbszkóp által létrehozott négyzetháló segítségével becslést lehet adni. 

 Ez a készülék tovább fejleszthető és megfelelő kalibráció segítségével akár 

sokkal pontosabb terület meghatározásra is használható. 
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9. Összefoglalás 

 Diplomamunkámban felmértem a készenléti állapot okozta energia 

veszteségeket több féle úton. Felméréseim között szerepelt 45 darab monitor és 

számítógép. Az első eredmények egyértelműen azt mutatták, hogy jelentős látszólagos 

teljesítménnyel jellemezhetőek az elektromos berendezések kikapcsolt, illetve 

készenléti állapotban. A régi típusú, katód csöves monitorok látszólagos készenléti 

teljesítménye sokkal nagyobb határok között mozgott, mint az LCD monitoroké. Ez 

elsősorban működési elveiknek volt köszönhető. Előbbi monitor típusok készenléti 

teljesítménye 4 és 19 watt között, míg utóbbi monitorok esetében 6-7 watt között 

mozogtak. Jól látható volt az is, hogy az azonos típusú LCD monitorok látszólagos 

készenléti teljesítménye kis ingadozást mutatott. 

 Számítógépek esetében két fő típusú számítógépet mértem meg. Az egyiknél 

volt tényleges készenléti állapot, ekkor lekapcsolt a számítógép, a másik nem 

rendelkezett készenléti állapottal. Az átlagos látszólagos teljesítmények a számítógépek 

kikapcsolt állapotai esetében 10 és 15 watt között mozogtak. A hibernált, a készenléti és 

kikapcsolt állapotok esetén a mért teljesítmények nagyon közel estek egymáshoz. 

Meglepődve tapasztaltam azt, hogy a tápok lekapcsolása esetében csupán 45-60%-kal 

estek vissza ezek a teljesítmények. 

 Oszcilloszkóp segítségével megmértem pontosabban ezeket az értékeket, illetve 

fázisszöget és hatásos teljesítményt is számoltam. Ilyen felméréssel csupán egy Dél-

Afrikai cikk kapcsán találkoztam, de ők sem tulajdonítottak nagy jelentőséget a 

problémának. 

 A készenléti állapotnak a nagy százaléka meddő teljesítmény. Monitorok 

esetében függetlenül attól, hogy CRT vagy LCD monitorról beszélünk, a hatásos 

teljesítmény a látszólagos teljesítménynek csak 2-10%-a. Ezekben az esetekben, ezek az 

értékek csupán 0,31 és 1 watt között mozogtak. Számítógépek esetében kicsivel kisebb 

volt az aránya a meddőnek, átlagosan 62 és 76% között mozgott a meddő teljesítmény. 

Ez összesen 4-6 wattot hatásos teljesítményt jelentett számítógépek esetében. De mint 

látható, ez is töredéke a látszólagos teljesítménynek. A hibernált és készenléti állapotok 

esetében is hasonló eredményre jutottam. A tápkapcsolók lenyomása esetében ez a 

hatásos készenléti teljesítmény közel 100%-ban nullává válik. 

 Mindezek alapján nem javasolnám azt, hogy bárki a készenléti állapot 

csökkentésével próbáljon megtakarítani. Sajnálatos tény azonban, hogy a meddő 
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teljesítmény – összes előállított elektromos energia 9%-a a szállítása veszteség
45

– 

következtében is károsítjuk a környezetünket. Mivel mindent meg kell tennünk 

környezetünk megóvása érdekében, ezért javaslom a kapcsoló gombbal rendelkező 

hosszabbítók használatát. Ezzel igaz, hogy csak minimálisan tudjuk csökkenteni a 

kiadásunkat, azonban környezetünkön jelentősen segíthetünk vele. Véleményem szerint 

fontos lenne a környezettudatos nevelés elektromos energia felhasználásában is. 

 Legjobb megoldásnak a már korábban bemutatott 1 watt programot tartanám. 

Úgy gondolom, hogy a problémát jobb megelőzni, és így a gyártás folyamataiba 

beszólni, mint utólag megoldásokat keresni. Ez az elv véleményem szerint a környezeti 

problémák mindegyikére megoldást nyújthat. 

                                                 
45

 IEA (2009) 



71 

 

10. Irodalomjegyzék 

Alan Meier J.P.Ross (2000): Whole-House Measurements of Standby Power 

Consumption.- http://eetd.lbl.gov/ea/reports/45967.pdf [Letöltve:2010. Oktober 10.], 1-

8 p. 

Avmedia mosogatógépek: 

http://www.avmedia.hu/termekkategoria/145/mosogatogep.html [Letöltve: 2010. Április 

20] 

Barabanova Yulia (2008):Standby consumption of new appliances on Hungarian 

market : trends and energy savings potential.-

http://goya.ceu.hu/search~S0?/Xstandby&SORT=D/Xstandby&SORT=D&extended=0

&SUBKEY=standby/1%2C10%2C10%2CB/frameset&FF=Xstandby&SORT=D&3%2

C3%2C [Hivatkozva: 2010. November 22.], 1-79p 

Csákány Antal, Kiss György, Mag Pál (2010): http://itl1.elte.hu/Labor/labor.html 

ao.pdf, [Letöltve: 2011. Február 26] 

Ellis Mark (2007): Fact Sheet on Standby Power Use and the IEA "1-Watt Plan".-

http://www.iea.org/papers/2007/standby_fact.pdf [Letöltve: 2010. Október 3.], 1-2p 

Egyesült Államok hivatala (US EIA International Energy Statistics (2011): Total 

Carbon Dioxide Emissions from the Consumption of Energy. -

http://tonto.eia.doe.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=90&pid=44&aid=8 , 

[Letöltve: 2011. Május 11.] 

ENSZ (2009): Energy Balances and Electrity Profiles 

Európai Parlament (2010): Az Európai Parlament 2009. november 25-i állásfoglalása 

a koppenhágai éghajlat-változási konferenciára (COP 15) vonatkozó EU stratégiáról.- 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-

2009-0089+0+DOC+XML+V0//HU [Letöltve: 2010. Október 10.]  

Európai Parlament (2010): Az Európai Parlament és a tanács 2005/32/EK irányelve.- 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:191:0029:0058:hu:PDF 

[Letöltve: 2010. Szeptember 17.] 

Európai Parlament (2010): Energia-címkézés és szabványos termékismertető.- 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:212:0229:02:HU:HTML 

[Letöltve: 2010. Október 23.] 

http://eetd.lbl.gov/ea/reports/45967.pdf
http://www.avmedia.hu/termekkategoria/145/mosogatogep.html
http://goya.ceu.hu/search~S0?/Xstandby&SORT=D/Xstandby&SORT=D&extended=0&SUBKEY=standby/1%2C10%2C10%2CB/frameset&FF=Xstandby&SORT=D&3%2C3%2C
http://goya.ceu.hu/search~S0?/Xstandby&SORT=D/Xstandby&SORT=D&extended=0&SUBKEY=standby/1%2C10%2C10%2CB/frameset&FF=Xstandby&SORT=D&3%2C3%2C
http://goya.ceu.hu/search~S0?/Xstandby&SORT=D/Xstandby&SORT=D&extended=0&SUBKEY=standby/1%2C10%2C10%2CB/frameset&FF=Xstandby&SORT=D&3%2C3%2C
http://itl1.elte.hu/Labor/labor.html%20ao.pdf
http://itl1.elte.hu/Labor/labor.html%20ao.pdf
http://www.iea.org/papers/2007/standby_fact.pdf
http://tonto.eia.doe.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=90&pid=44&aid=8
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2009-0089+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2009-0089+0+DOC+XML+V0//HU
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:191:0029:0058:hu:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:191:0029:0058:hu:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:212:0229:02:HU:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:212:0229:02:HU:HTML


72 

 

European Commission Energy (2009): Eco-desing Your Future 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-

business/ecodesign/files/brochure_ecodesign_en.pdf [Letöltve: 2010. Március 10.] 

European Commission Energy (2010): Eco-design of Energy-Using Products.- 

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/eco_design_en.htm [Letöltve: 2010. 

Március 10.] 

Erika Csaba (2010): KSH statisztikai hivatal.- 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_qlf010a.html [Letöltve: 

2010. Március 18.] 

Dr Gerse Károly, Oroszkai Lajos (2009) A magyar villamosenergia-rendszer 2008. 

évi statisztikai adatai.- Magyar Villamos Mûvek Zrt.- Budapest,49-51p 

Gibbon MV, Shuma-Iwisi and GJ (2008): ESTIMATION OF APPLIANCE 

STANDBY POWER LOAD IN SOUTH.- 

http://active.cput.ac.za/energy/web/DUE/DOCS/274/Paper%20-

%20Shuma_Iwisi%20M.pdf [Letöltve: 2011. Március 6.], 1-8p 

Hans-Paul Siderius Bob Harrison, Michael Jäkel, Jan Viegand (2006): Stand-by: 

the next generation.- 

http://www.biblioite.ethz.ch/downloads/ID58_Siderius_Standby_final.pdf 

[Letöltve:2010. 10 18.], 1-14p 

IEA (2008): CO2 Emissions from fuel combustion.- Franciaország, 7-13p. 

IEA (2009): Key World Energy Statics.- Párizs: Stedi Media, 6-34p. 

IEA (2010): Electricity Information. –Párizs:Jouve, 76-78p  

John Moens (2006): Unique Reactors.-

http://www.eia.doe.gov/cneaf/nuclear/page/nuc_reactors/superla.html [Letöltve: 2010. 

Március 22] 

Kustár Lászlóné (2010): Villamosenergia mérleg (1990-2009).-KSH statisztikai 

hivatal.-http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qe002.html 

[Letöltve: 2010. Október 30.] 

Kustár Lászlóné (2010): Energiamérleg (1990-2009).-KSH statisztikai hivatal- 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qe001.htm [Letöltve: 2010. 

Október 30.] 

Dr. Laczka Éva (2010): Környezeti helyzetkép,2008.- KSH statisztikai hivatal.-

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/kornyhelyzetkep08.pdf .-

[Letöltve: 2011. Május 2.], 26-28p 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/ecodesign/files/brochure_ecodesign_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/ecodesign/files/brochure_ecodesign_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/eco_design_en.htm
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_qlf010a.html
http://active.cput.ac.za/energy/web/DUE/DOCS/274/Paper%20-%20Shuma_Iwisi%20M.pdf
http://active.cput.ac.za/energy/web/DUE/DOCS/274/Paper%20-%20Shuma_Iwisi%20M.pdf
http://www.biblioite.ethz.ch/downloads/ID58_Siderius_Standby_final.pdf
http://www.eia.doe.gov/cneaf/nuclear/page/nuc_reactors/superla.html
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qe002.html
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qe001.htm
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/kornyhelyzetkep08.pdf


73 

 

dr László Elek (2009) Háztartások energiafogyasztása.-Energia Központ Nonprofit 

KFT.- http://www.energiakozpont.hu/index.php?p=230 [Letöltve: 2010. November 

17.], 5-15p 

Lebot Benoit (2001): Things that go Blip in the Night- Standby Power and How to 

Limit it.- Párizs : Sagim, 2001 

Mohanty Brahmanand (2001): Standby Power Losses in Household Electrical 

Appliances and Office Equipment.-

http://www.energitjenesten.dk/files/resource_4/Videnskassen/Stroemtyv/standby_power

_losses.pdf [Letöltve: 2010. Szeptember 4.], 2-10p 

OECD (2010): About OECD.- 

http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36734103_1_1_1_1_1,00.html 

[Letöltve: 2010. Május 22.] 

Olli Seppänen (2009):Az energia-felhasználó termékekre.-Magyar Épületgépészet- 

LVIII. évfolyam, 2009/3. 10-13p. 

Pena Andres Marcel (2010): Analysis of electricity consumption patterns in Hungarian 

households.- 

http://goya.ceu.hu/search~S0?/Xstandby&SORT=D/Xstandby&SORT=D&SUBKEY=s

tandby/1%2C10%2C10%2CB/frameset&FF=Xstandby&SORT=D&1%2C1%2C 

[Letöltve: 2010. November 2] 

Rosen Karen, Meier Alan (2007): Power measurements and national energy 

consumption of televisions and videocassette recorders in the USA.- 

http://eetd.lbl.gov/ea/akmeier//pdf/rosen-meier-tvs-vcrs-energy.pdf [Letöltve: 2010. 

Oktober 17.], 1-14p 

U. Tietze, CH. Schenk (1990): Analóg és digitális áramkörök.- Budapest.- Műszaki 

könyvkiadó, 743p 

Valentova Michaela (2007): Low power mode electricity consumption in Hungarian 

households : how big is the problem and what is the potential to mitigate it?.- 

http://goya.ceu.hu/search~S0?/aValentova/avalentova/1,1,1,B/l856~b1126145&FF=ava

lentova&1,1,,1,0/startreferer//search~S0/aValentova/avalentova/1,1,1,B/frameset&FF=a

valentova&1,1,/endreferer/ [Letöltve:2010. november 19.] 

 

 

 

 

 

http://www.energiakozpont.hu/index.php?p=230
http://www.energitjenesten.dk/files/resource_4/Videnskassen/Stroemtyv/standby_power_losses.pdf
http://www.energitjenesten.dk/files/resource_4/Videnskassen/Stroemtyv/standby_power_losses.pdf
http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36734103_1_1_1_1_1,00.html
http://goya.ceu.hu/search~S0?/Xstandby&SORT=D/Xstandby&SORT=D&SUBKEY=standby/1%2C10%2C10%2CB/frameset&FF=Xstandby&SORT=D&1%2C1%2C
http://goya.ceu.hu/search~S0?/Xstandby&SORT=D/Xstandby&SORT=D&SUBKEY=standby/1%2C10%2C10%2CB/frameset&FF=Xstandby&SORT=D&1%2C1%2C
http://eetd.lbl.gov/ea/akmeier/pdf/rosen-meier-tvs-vcrs-energy.pdf
http://goya.ceu.hu/search~S0?/aValentova/avalentova/1,1,1,B/l856~b1126145&FF=avalentova&1,1,,1,0/startreferer//search~S0/aValentova/avalentova/1,1,1,B/frameset&FF=avalentova&1,1,/endreferer/
http://goya.ceu.hu/search~S0?/aValentova/avalentova/1,1,1,B/l856~b1126145&FF=avalentova&1,1,,1,0/startreferer//search~S0/aValentova/avalentova/1,1,1,B/frameset&FF=avalentova&1,1,/endreferer/
http://goya.ceu.hu/search~S0?/aValentova/avalentova/1,1,1,B/l856~b1126145&FF=avalentova&1,1,,1,0/startreferer//search~S0/aValentova/avalentova/1,1,1,B/frameset&FF=avalentova&1,1,/endreferer/


74 

 

Képhivatkozások: 

 CRT monitor: http://nikportal.cickany.hu/mobil/doku.php?id=szojegyzek 

 [Letöltve: 2011. Május 14] 

 LCD monitor: http://www.ipon.hu/?art=102 [Letöltve: 2010. December 8] 

 Kapcsolós hosszabbító: 

 http://balintkft.unas.hu/spl/817430/Vizmentes_kotdobozok [Letöltve: 2011. 

 Május 11.] 

 

http://nikportal.cickany.hu/mobil/doku.php?id=szojegyzek
http://www.ipon.hu/?art=102
http://balintkft.unas.hu/spl/817430/Vizmentes_kotdobozok


75 

 

11. Ábrajegyzék 

1. ábra. A világ CO2 kibocsátása szektoronként 2008-ban ............................................... 4 

2. ábra. A világ elektromos energia termelésének százalékos megoszlása 1973-ban ...... 5 

3. ábra. A világ elektromos energia termelésének százalékos megoszlása 2007-ben ...... 6 

4. ábra. Az égetés által nyert energia mennyiség országok szerinti eloszlása .................. 6 

5. ábra. A víz segítségével nyert energia mennyiség országok szerinti eloszlása ............ 7 

6. ábra. Az nukleárisan előállított energia mennyiség országok szerinti eloszlása .......... 8 

7. ábra. Magyarország CO2 kibocsátásának eloszlása 2007-ben ..................................... 9 

8. ábra. Magyarország összes energia felhasználása 1990-től 2009-ig .......................... 10 

9. ábra. Magyarország villamos energia felhasználása az utolsó 20 évben .................... 10 

10. ábra. A lakosság elektromos energia felhasználása 2002-től 2007-ig ...................... 11 

11. ábra. A villamos energia fogyasztása Magyarországnak az összes energia 

fogyasztásához képest az idő függvényében .................................................................. 12 

12. ábra. Az éves veszteség eloszlása a Magyarországi hálózatban ............................... 14 

13. ábra. A CRT monitor felépítése  ............................................................................... 22 

14. ábra. LCD monitorok működése  .............................................................................. 23 

15. ábra. A lakatfogó és méretei ..................................................................................... 27 

1. táblázat. Az alacsony teljesítményű eszközök mért adatai ......................................... 28 

2. táblázat. Az ellenállások segítségével mért értékek .................................................... 29 

3. táblázat. Számítógépek és monitorok mért adatai ...................................................... 29 

4. táblázat. A nagyobb áramerősség tartományban mért értékek ................................... 30 

16. ábra. A kalibrációs görbe és egyenlete ..................................................................... 30 

5. táblázat. Mobiltelefon töltök látszólagos teljesítménye .............................................. 32 

6. táblázat. Hangszórók átlagos látszólagos teljesítménye ............................................. 32 

7. táblázat. Nyomtatok átlagos teljesítmény eloszlása .................................................... 33 

8. táblázat. DVD lejátszók átlag teljesítménye a különböző mérési módszereknél ....... 33 

9. táblázat. CD-s rádió készenléti teljesítménye ............................................................. 34 

10. táblázat. 3 darab CRT televízió átlagos teljesítménye .............................................. 35 

11. táblázat. Digitális műholdvevő teljesítményei .......................................................... 35 

17. ábra. A CRT monitorok teljesítmény eloszlása használat közben, képernyőkímélő 

esetén .............................................................................................................................. 38 

18. ábra. A CRT monitoroknak a kikapcsolt és készenléti teljesítmény eloszlása ......... 38 

19. ábra. Az LCD monitoroknak a bekapcsolt állapotú teljesítmény eloszlása .............. 39 



76 

 

20. ábra. Az LCD monitoroknak a kikapcsolt és készenléti teljesítmény eloszlásának 

összehasonlítása .............................................................................................................. 40 

21. ábra. Az első típusú gépek készenléti és hibernált teljesítmény eloszlása ................ 42 

22. ábra. Az összes géptípus hibernált készenléti teljesítmény eloszlása ....................... 42 

23. ábra. Tápegységek lekapcsolt állapotú teljesítmény eloszlása ................................. 43 

24. ábra. Az összes számítógép típus bekapcsolt állapotú teljesítmény eloszlása .......... 44 

25. ábra. Jellegzetes Lissajous-görbék (balra fent 0°, jobbra fent 30°, balra lent 90°, 

jobbra lent 180°fáziseltérés) ........................................................................................... 48 

12. táblázat. A különböző módszerekkel számolt fázisszögek ....................................... 49 

26. ábra. A koszinusz függvény ...................................................................................... 51 

27. ábra. Szimulált 10 fok ............................................................................................... 51 

28. ábra. Illesztett 10 fokos fáziseltérés .......................................................................... 52 

29. ábra. CRT monitor bekapcsolt fok/feszültség diagramja .......................................... 53 

30. ábra. CRT monitor képernyőkímélő fok/feszültség diagramja ................................. 54 

31. ábra. CRT monitor esetén a kikapcsolt állapot- a bekarikázott rész jelöli a hatásos 

teljesítményt .................................................................................................................... 55 

32. ábra. A készenléti illetve kikapcsolt monitorok fok/feszültség diagramja ............... 56 

33. ábra. A rácsos típusú gépek hibernált illetve készenléti állapot összehasonlítása .... 58 

34. ábra. Számítógép kikapcsolt, illetve ha a tápfeszültség le van kapcsolva állapotban

 ........................................................................................................................................ 59 

35. ábra. A függvények szorzata, kékkel ahol pozitív lesz a szorzat, zölddel ahol 

negatív, pirossal kiemelve a hatásos teljesítmény .......................................................... 61 

36. ábra. A hatásos teljesítmény eloszlása kikapcsolt állapotban ................................... 62 

37. ábra. Kapcsolós hosszabbító ..................................................................................... 63 

38. ábra. A csengőtrafó kapcsolási rajza ......................................................................... 64 

39. ábra. Csengőtrafóval készített kép: LCD monitor kikapcsolva (bekarikázva a hatásos 

teljesítmény) .................................................................................................................... 66 

40. ábra. Oszcilloszkóppal készített kép: LCD monitor kikapcsolva ............................. 66 

41. ábra. Csengőtrafóval készített kép: első típusú számítógép kikapcsolt állapotban 

(bekarikázva a hatásos teljesítmény) .............................................................................. 67 

42. ábra. Oszcilloszkóppal készített kép: első típusú számítógép kikapcsolt állapotban 67 

 



 

Melléklet 



 

 I. számú melléklet 

 Az árammérő működési elve miatt, hogy a készülék a kívánt tartományban elég 

pontos legyen, nagy menetszámra volt szükség. A fizikai korlátok miatt ezt egy 

csévetest segítségével oldottam meg, amire 232 menetet tekercseltem fel egy satu és egy 

fúró segítségével, majd ez került rá a készülékre. Azért 232 menetet választottunk, mert 

így az áramerősség mérőből közvetlenül leolvasható a teljesítmény. 

 A műanyag csévetest a következő adatok szerint készült el: 

  a csévetest magassága: 75 mm, 

  a csévetest szélessége: 30 mm, 

  a csévetest szélének vastagsága: 2 mm, 

  a csévetest külső átmérője: 35 mm, 

  a csévetest belső átmérője: 18 mm. 

 A kábel, amit használtam a 232 menetszámú tekercs elkészítéséhez egy egyeres, 

egyszeresen szigetelt 1,1 milliméter átmérőjű kábel volt. Ez elég vékony volt ahhoz, 

hogy az adott tulajdonságú csévetestre fel lehessen 232 menetet tekercselni. 

Számításaim szerint, ehhez a 232 menethez összesen 21,75 méter kábelre volt szükség. 

Kiszámoltam azt is, hogy összesen hány menetet lehetne rávinni a csévetestre, hiszen 

nagyobb menetszámnál az érzékenység is nagyobb. Összesen 529 menetet lehet 

maximum rátekercselni a csévetestre, amelyhez 89,61 méter kábelre van szükség. 

 A rétegeket egymástól szigetelő ragasztóval választottam el, és az előre 

kiszámolt módon a tízedik réteget már nem kellett végigtekerni. 

 II. számú melléklet 

  A mérések előtt, minden egyes monitor tulajdonságát külön beállítottam. 

Elsőként, minden monitorra az üres nevű képernyőkímélőt választottam ki, és 

beállítottam a bekapcsolásához szükséges várakozási időt. Ezt az időtartamot mindenhol 

egy percre állítottam be, az eredeti tíz perc helyett. Ezek után, az energiaellátás 

opciónál, beállítottam a képernyő lekapcsolásához szükséges időket. Ezek alapból, 

minden egyes gépen húsz percre voltak állítva. Ezt az időtartamot két percre állítottam 

be. Egy perc nem lett volna megfelelő beállítás a méréshez, mert akkor megegyezett 

volna a lekapcsolási idő a képernyőkímélő idejével, és abban az esetben, csak a 

készenléti teljesítményt tudtam volna megmérni. 

 III. számú melléklet 

 Egy periódust tekintve, leolvasható hogy hány kis vonalból áll össze a két null 

átmenete között. A készülék adta lehetőségeket kihasználva, ezek a szinusz görbék az 



 

idő mentén eltolhatóak. Emellett, fontos az is, hogy mekkora időtartam legyen 

megjelenítve a képernyőn, hiszen ez fogja eldönteni, hogy hány periódus jelenik meg. A 

megfelelő beállítások után az oszcilloszkópról már leolvasható, hogy mekkora a két 

szinusz görbe közötti időbeli távolság. Ezt is a vonalak segítségével lehet leolvasni. 

Mivel egy teljes periódus a szinusz függvény sajátságai miatt 360°, emiatt ha elosztjuk a 

periódus két vége közti időtávolsággal, amit megszámoltunk a kis vonalak segítségével, 

máris megkapjuk, hogy egy kis vonal mekkora szöget jelent. A két szinusz görbe közti 

távolság megszorozva ezzel a kapott értékkel megadja azt, hogy mekkora fáziskésésben 

van egyik függvény a másikkal szemben. 

 IV számú melléklet 

 Ezeket az adatokat meg lehet nyitni egy Excel tábla segítségével. A készülék 

egyedi mentése miatt azonban, az értékelhető adatforma eléréséhez az adatokat át kell 

alakítani. Az adatok egymás alatt, egy oszlopban találhatóak meg. A tizedes jegyeket 

ponttal jelöli a program, a számok elválasztása vesszővel történik. Emiatt, a mérési 

értékelések előtt az összes táblázaton használni kell az Excelben kiválóan használatható 

’ keres’ és ’ szövegből oszlopok’ funkciót. 

 Az adatsorok megfelelő formázása után, az adatsorok közül először ki kell 

keresni a periódus elején és végén a feszültség értékeknek a null átmenetéhez tartozó 

időpillanatokat, majd ezt az értéket el kell osztani 360-al. Így könnyen meg lehet 

határozni, hogy 1°eltérés mekkora idővel jellemezhető. Következő lépésként, meg kell 

határozni azt, hogy mekkora időtartamot ölel át az áramerősség és a feszültség null 

átmenetének eltérése. Ezt elosztva a korábban kapott 1°-ra jellemező időmennyiséggel, 

máris meg lehet kapni a két görbe egymáshoz viszonyított eltérését. 
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