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Bevezetés
Előzmények és a téma aktualitása

A vasúti pálya állapotfelmérésének és minősítésének módszerei és eszközei az idők folyamán
folyamatosan fejlődtek. Kezdetben gyalogos vonalbejárások alkalmával, kizárólag vizuális
megfigyelés és saját szakmai tapasztalat alapján minősítették a pályaszakaszokat. Ez a szubjektív
értékelés egy jól kidolgozott értékelési séma (keretrendszer) esetén is [1] [2] nagyban függött az
értékelést végző személytől, így emellett előtérbe kerültek az objektív méréseken alapuló
minősítési módszerek is. A mérőeszközök kezdetben terheletlen, majd idővel terhelt állapotban
szolgáltatták a pálya paramétereinek mérőszámait. A számítástechnikai eszközök pályadiagnosztikai célú alkalmazásának kezdete óta óriási mennyiségű adat halmozódott fel az
üzemeltető cégeknél, amelyek feldolgozása mindig megkövetelte az adott korban elérhető
legmodernebb technika használatát. A vasúti felépítményi állapotromlás meghatározására ma
már a feldolgozási módszerek és eszközök széles skálája áll rendelkezésre: a vágánymérő
készülékektől [3] a felépítményi mérőkocsikig [4–8].
A diagnosztikai célú szenzorok vagy a pályába vagy a járműre kerülnek felszerelésre, attól
függően, hogy a pálya-jármű rendszer melyik eleméről szeretnénk információt gyűjteni: például
a vasúti kerékpár műszaki állapotának (lapos kerék, hőnfutás, egyenetlen kerékterhelés)
vizsgálatához főként pályába szerelt szenzorokat, míg a pályaállapot-felmérés céljaira a járműre
szerelt szenzorok használatát részesítik előnyben a szakemberek. Az alkalmazott szenzorok
szerint léteznek síndiagnosztikai, vágánygeometriai és járműdinamikai mérőrendszerek.
A síndiagnosztikai mérőrendszerek főként ultrahangos, örvényáramos technológiát felhasználva azonosítják a sínkoronán, illetve a sínfej belsejében kialakuló hibákat.
A vágánygeometriai mérőrendszerek „érintkezéses” (elektromechanikus jelfeladással), vagy
érintkezésmentes technológia alkalmazásával rögzítik a pálya geometriai méreteit. Az
érintkezéses technológiát alkalmazó módszerek hátránya, hogy a folyamatos érintkezés miatt
mind a sín, mind pedig a mérőrendszer is kopik, illetve a folyópályától eltérő szerkezeti
kialakításokon történő áthaladásra nagy figyelmet kell fordítani (pl. vezetősínes útátjáró,
kitérő). A fentieken túlmenően nem teszik lehetővé a 100 km/h-nál nagyobb mérési sebességet,
és a mérhető pályahiba hullámhossz értéke alulról és felülről is korlátolt. Az érintkezésmentes
technológiák közül széleskörűen alkalmazott módszer az optikai húrmérés, amely során lézeres
letapogatással határozzák meg a vágánygeometriát. Ez a módszer gyors és pontos pályaállapot
meghatározást tesz lehetővé. A lézer szenzorok azonban nagyon drágák és rendkívül
érzékenyek, így alkalmazásuk sok karbantartást igényel a durva vasúti környezet miatt.
A pálya avultsági állapota és geometriai méretei között szoros összefüggés áll fenn, így a
pályaállapot jól minősíthető az ideálistól eltérő geometriai méretek alapján. A pálya
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állapotromlásának kezdeti időszakában geometriai elváltozások, míg a avulási folyamat előre
haladtával a szerkezeti, majd anyagfáradási problémák is jelentkeznek. A geometriai méréseken
alapuló pályaállapot-minősítés azonban nem veszi figyelembe az adott hibán való áthaladáskor
mérhető járműdinamikai választ, amely a szerkezeti, anyagfáradási hibák előrejelzése
szempontjából elengedhetetlen. Emiatt a jövőben a pálya geometriai mérettűréseinek meghatározásakor a járművek többlet-igénybevételeinek figyelembevétele is szükségszerű lenne [9].
Az inerciális mérőrendszerek azokat a járműoldali igénybevételeket mérik, amelyek ciklikus
ismétlődése okozza a pálya szerkezeti elemeinek anyagfáradását és tönkremenetelét. Az inerciáls
méréssel lehatárolhatók azok a szakaszok, amelyek a jármű futása szempontjából beavatkozást
igényelnek. A beavatkozás tartalma azonban csak az egyidejű geometriai mérés alapján határozható
meg, tehát az inerciális mérés eredménye a figyelem felkeltést, a geometriai mérés pedig a
beavatkozás milyenségét határozza meg. A járműdinamikai méréseken alapuló pályaállapot
értékelés legelterjedtebb mérési elrendezése a csapágytokra [10–15], forgóváz-hossztartóra és
a járműszekrényre szerelt inerciális szenzorok [15–18] alkalmazása. A jármű lengőrendszerként
való viselkedése miatt a mérések végrehajtása főként 100 km/h fölötti sebességtartományban
történik, annak érdekében, hogy a pályahibák által gerjesztett és a jármű szerkezeti tulajdonságaiból
adódó gerjesztéseket elkülönítsék. A rögzített adatsorokban lokálisan, vagy jelentős hosszban,
periódikusan jelentkező kiugró értékek pályahibára utalhatnak. A mért gyorsulásadatoknak a
jelfeldolgozás módszereivel történő elemzése lehetővé teszi továbbá a különféle hullámhosszúságú
pályahibák detektálását is. Nagyvasúti körülmények között a különféle pályahibák és a gördülő
fáradásos sínhibák észlelési frekvenciatartományait a szakirodalom széles körben elemzi [12].
Amennyiben nem áll rendelkezésre navigációs eszköz (GPS, Tachométer), a hibahely azonosítása
többnyire útjeladó használatával, vagy a pályairányú gyorsuláskomponens kétszeri numerikus
integrálásával történik [11]. Az Európa-szerte alkalmazott járműdinamikai mérőrendszerek főként
siklásbiztonság, futásstabilitás és az utazási komfort mérőszámok meghatározására alkalmasak.
A pályaállapot-felmérés és minősítésnek egy a napjainkban alkalmazott új módszere a pályajármű rendszer rezgésdiagnosztikai vizsgálatán [19] és a mért adatok statisztikai kiértékelésén
alapszik. Amikor a jármű áthalad egy pályahibán, akkor a kerékpár szabálytalan mozgása a
pillanatnyi sebességtől függően a jármű szerkezeti elemeinek rezgését idézheti elő.
A különböző hullámhosszú pályahibák eltérő frekvenciakomponensű rezgést generálnak.
A fellépő magas frekvenciájú rezgések utazási komfort problémát okoznak, míg az alacsonyabb
frekvenciájú lengések a futásstabilitásra vannak hatással, amely szélsőséges esetben kisiklást is
eredményezhet. Jelentős többlet-igénybevétel mérhető abban az esetben, amikor a pályahiba
hullámhossza és a jármű sebessége rezonanciát idéz elő a különböző járműfődarabokon. Fontos
megemlíteni, hogy modern tervezésű forgóvázak esetén a káros rezgések kialakulási
valószínűsége kisebb, illetve az egyes szerkezeti elemek műszaki állapota is fontos befolyásoló
4
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frekvenciakomponensek

elkülönítésével és azok időalapú lokalizációjával teszik lehetővé a pályahibák azonosítását.
A pályaállapot-felmérés legfontosabb célja a vasúti vágány állapotának meghatározása a rögzített
mérési paraméterek értékeiből, adott hosszon képzett minősítő számok alapján, vagy az egyes
paraméterek lokális határérték túllépéseinek statisztikai vizsgálatával. A minősítési hossz és az
egyes beavatkozási szintekhez (építési-, fenntartási, azonnali beavatkozási mérethatár) tartozó
határértékek meghatározásához nagyszámú vágánymérés statisztikai kiértékelése szükséges.
Nagyvasúton a vágánygeometria mérő- és minősítő rendszer is megfelelően kidolgozott és
széleskörűen elfogadott. Magyarországon a közúti vasutak esetén azonban a terhelt vágánymérés
mérőkocsi hiányában nem valósult meg, főként a nagyvasúti előírásokat adaptálták és saját
tapasztalataik alapján dolgoznak. A hazai gyakorlatban a közúti vasutat üzemeltető cégek
pályaállapot minősítése főként a kritikus forgalombiztonságot veszélyeztető hibák kiszűrésére
koncentrál, amelynek alapja a gyalogos vonalbejárás, vagy a villamossal történő beutazás során
vizuálisan megfigyelt hibák detektálása és kézi nyilvántartása. A fenntartási munkák szervezése
nagyrészt szubjektív szakmai tapasztalaton alapszik.
A bevezetőben ismertetett mérőrendszerek nagyvasúton már bebizonyították alkalmasságukat, de
a közúti vasút üzem jellege, illetve mind a pálya mind pedig a járműoldali infrastruktúra jelentős
eltérése szükségessé teszi a módszerek alkalmazhatóságának vizsgálatát. A jelenleg érvényben lévő
vágánygeometriai és a járműdinamikai mérésekre vonatkozó hazai [20] és külföldi előírások
(európai [21] [22], észak-amerikai [23], ausztráliai [24]) nem térnek ki a módszerek közúti vasúti
alkalmazhatóságára. Így a közúti vasutak pályaállapot-felmérésére alkalmas, korszerű mérési
módszer és minősítő eljárás kidolgozása nyilvánvalóan fontos feladat.

1.2.

A kutatás célkitűzése

A disszertáció célja egy a járműre szerelt gyorsulásmérő szenzorok adatait felhasználó
rezgésdiagnosztikán alapuló állapotfelmérési módszer kidolgozása, amely a jármű szerkezeti
kialakításának megváltoztatását nem igényli; viszont a közúti vasúti üzemben alkalmazott
sebességtartományban alkalmas a pálya egyenetlenségeinek detektálására és megbízhatóan
reprezentálja a pályaállapot változását is. Munkám fő célkitűzései a fentiekkel összhangban:
•

A jelenleg használt vágánygeometriai pályajellemzők mindegyikéhez tartozzon egy a
kerék-sín kapcsolat rezgésdiagnosztikai vizsgálatán alapuló pályaállapot-minősítő
paraméter annak érdekében, hogy egyidejű vágánygeometriai és járműdinamikai
mérések összehasonlíthatóak legyenek;

•

A disszertáció célja nem a „mm” pontos pályageometria meghatározása, hanem a problémás
helyek kimutatása és azok relatív súlyosságának jellemzése felépítménytípustól függetlenül;
5
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A mérőrendszer függőségeinek feltárása a mérési sebesség, a jármű műszaki állapot és a
közúti vasúton alkalmazott felépítménytípusok rugalmassági viszonyainak tekintetében;

•

A mérőrendszer kalibrációs módszerének kidolgozása;

•

Javaslattétel a kidolgozott vágányminősító paraméterek határértékeire.

1.3.

A disszertáció felépítése

A kutatás a közúti vasutak egy a kerék–sín kapcsolat rezgésgyorsulásának vizsgálatán alapuló
terhelt pályaállapot-felmérési módszerét és a rendszer függőségeit tárgyalja, figyelembe véve a
hazai járműállomány és pálya infrastruktúra jellegzetességeit.
A kutatás első része – a 2., 3., 4., 5. fejezet – egy szakirodalmi áttekintést ad a nagyvasúti
üzemben alkalmazott inerciális mérőrendszerek típusairól, a szolgáltatott paraméterekről,
illetve az azokra vonatkozó előírásokról.
Az értekezés második részében – 6., 7., 8., fejezet – a közúti vasutak terheletlen és terhelt pályaállapotfelmérésére kidolgozott saját módszereket mutatom be. Mindaddig, amíg terhelt mérések
nem biztosítanak elegendő adatot, addig a kidolgozott terheletlen pályaállapot-minősítési
módszerek adnak lehetőséget az új terhelt pályaállapot-felmérési módszer validálására.
Az értekezés terjedelmi korlátai miatt néhány fontosnak ítélt háttér- és kiegészítő anyag, illetve
a számítások nyomon követhetőségét, esetleg ellenőrizhetőségét, illetve az alapadatok további
felhasználását lehetővé tevő részletek a disszertáció mellékletében kerültek elhelyezésre, az
előfordulásuk szerinti sorrendben. Az értekezés 8 fő fejezetet tartalmaz.
A 2. fejezet a szakirodalom tükrében az inerciális szenzorok elhelyezésének és megválasztásának általános szempontjait, illetve a jelenleg széleskörűen alkalmazott mérési
elrendezések kritikai értékelését mutatja be.
A 3. fejezet a kutatásban alkalmazott számítási módszerek elméleti hátterét ismerteti, a 4. fejezet
az inerciális mérőrendszerek által szolgáltatott adatok (siklsábiztonság, futásjóság, utazási
komfort) kiértékelését szabályozó hazai és külföldi előírásokat foglalja össze, míg az 5. fejezet
a külföldi alkalmazási példákat, illetve azok legfontosabb műszaki paramétereit mutatja be.
A 6. fejezetben összegyűjtöttem a közúti vasúti pályaszerkezetek jellegzetes avulási jelenségeit,
továbbá helyszíni méréseket, megfigyeléseket végezve feltártam azok kiváltó okait is. Az
összegyűjtött tapasztalatok alapján egy kvázi-objektív (terheletlen vágánygeometriai méréseken
alapuló) és egy szubjektív (gyalogos vonalbejáráson és vizuális megfigyelésen alapuló)
állapotfelmérési módszert dolgoztam ki. A pályahibák adatbázisban történő tárolására továbbá
kidolgoztam egy adatstruktúrát és egy online hibaregisztráló űrlapot is. A megelőző
karbantartási munkák tervezéséhez azonban a szubjektív és kvázi-objektív állapotértékelés
mellett elengedhetetlen egy gépi terhelt állapotfelmérési rendszer alkalmazása.
6
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A 7. fejezet ennek megfelelően a közúti vasutak új, terhelt pályaállapot-felmérési módszerét ismerteti,
amely mérési elrendezésében jelentősen eltér a hagyományos megoldásoktól, hiszen a gyorsulásmérő
szenzorok a forgó kerékre kerültek rögzítésre. Az általam kifejlesztett mérőrendszer az erre a célra
forgalomból kivont, üzemképes GANZ gyártmányú Ipari Csuklós villamoson került kialakításra.
A mérőrendszer kiépítését a Budapesti székhelyű METALELEKTRO Méréstechnika Kft. és a
BKV Zrt. Villamos Infrastruktúra Főmérnökség szakembereivel együttműködve végeztem el.
Jóllehet a mérőrendszer nem szolgáltat egzakt vágánygeometriai méreteket, mégis alacsony sebesség
mellett (10 – 50 km/h) is alkalmas a beavatkozást igénylő pályahibák detektálására a forgó mozgásból
adódó többletterhelés miatt. A kerékre szerelt gyorsulásmérő szenzorok adataiból a fordulatszám is
meghatározható, amely felhasználható a helyazonosításban az aktuális kerékátmérő és a
kerékmegcsúszás figyelembe vétele mellett.
A 8. fejezet az általam kidolgozott általános pályaállapot-minősítési módszert, illetve a lokális
hibák kiértékelését ismerteti a felműszerezett villamossal végzett mérési eredmények alapján.
A kifejlesztett mérési elrendezésre vonatkozóan kidolgoztam a pályaállapot minősítésére
szolgáló paraméterek sínszálakra (függőleges irányú ütés; függőleges irányú többletterelés;
keresztirányú ütés, keresztirányú többletterelés, hullámos kopás intenzitása), illetve a vágányra
vonatkozó algoritmusait (siklásbiztonsági pályajellemző; keresztfutás-stabilitás, függőleges
pálya-többletterhelési jellemző). Minthogy a pályahibák azonosítása a kerék és sín között
kialakuló többlet-igénybevételek, rezgések detektálásán alapszik, a kidolgozott algoritmusok a
jelfeldolgozás eszközeinek alkalmazásával lehetővé teszik a pályahibák által gerjesztett rezgések
és a jármű szerkezeti tulajdonságaiból adódó egyéb rezgések szétválasztását, valamint a
különböző típusú pályahibák azonosítását. A lokális hibák kiértékelése a pálya-jármű rendszerben
azonosított többlet-gerjesztések határérték túllépésén alapszik.
Az általános minősítés céljaira meghatároztam egy Dinamikai Minősítő Számot (DMSZ),
amely a kidolgozott rezgésdiagnosztikán alapuló algoritmusok értékéből képzett területi elvű
additív minősítő szám. A mérőrendszer által szolgáltatott paraméterek és az általános minősítés
előzetes határértékeit gyalogos vonalbejárás és statisztikai kiértékelés alapján határoztam meg.
Az azonosított pályahibák validálása pedig gyalogbejárás és TrackScan vágánygeometria mérő
készülék adatai alapján történt.
Az értekezést, rövid összefoglalóval, a 9. fejezet zárja, melyet az új tudományos eredményeket
összefoglaló 10. fejezet, illetve a tézisekhez kapcsolódó, publikációkat tartalmazó 11. fejezet követ.
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Szakirodalmi áttekintés

A vasútüzemeltető cégek feladata, hogy a lehető legköltséghatékonyabb módon biztosítsák a
pálya infrastruktúra és a járműpark megfelelő műszaki állapotát, kielégítve a biztonsági
követelményeket, illetve a napjainkban a vasút felé támasztott magas utazási komfort igényeket
is. Ehhez pedig a pálya és a jármű műszaki állapotának naprakész ismerete szükséges, amely
megköveteli a legkorszerűbb pálya-, és járműdiagnosztikai és karbantartási eszközök
alkalmazását. Az üzemben közlekedő járművekre szerelt inerciális mérőrendszerek egy relative
olcsó megoldásként naprakész információt szolgáltatnak a jármű és közvetett módon a pálya
műszaki állapotáról is. A fejezet célja, hogy átfogó képet adjon az inerciális szenzorok
alkalmazási lehetőségeiről, az adatfeldolgozási módszerekről, rámutatva a rendszer előnyeire
és alkalmazási korlátaira.

2.1.

A pálya-jármű rendszer rezgésdiagnosztikai megközelítése

Az ideális vágánygeometria hatására a pályán közlekedő jármű szerkezeti elemei (kerékpár,
forgóváz, kocsiszekrény) szabályos térbeli mozgást végeznek a pályán, követve annak
függőleges és keresztirányú geometriai változásait, vonalvezetését. Az ideálistól eltérő
pályageometria esetén az előzőekben említett szabályos mozgásra rászuperponálódik a
pályahibák által keltett szabálytalan járműmozgás (bólintó, támolygó, kígyózó mozgás), amely
mind a pályában, mind pedig a járműben káros lengéseket és rezgéseket generál.
A futásstabilitás szempontjából csak a pár Hz-es rezgéskomponensek, míg az utazási komfort
szempontjából a magas frekvencia komponensek a mérvadóak. A járműsebesség függvényében
fellépő magas frekvenciás komponensek lehetővé teszik a rugózott és rugózatlan tömegek
mechanikai elkülönítését. Ennek köszönhetően a sín-kerék kapcsolatból keletkező magas
frekvenciás gerjesztések jelentős része a rugózatlan tömegen mérhető, míg az utasok már csak
a járműrugózás által jelentősen csillapított rezgéseket fogják érzékelni. Emiatt a vasúti pályán
közlekedő járművet és a pályát hatékonyan modellezhetjük egy tömeg rugó rendszerként
(1. ábra). A pálya-jármű rendszer mechanikai modellezése során több alrendszert
különíthetünk el: jármű (kocsiszekrény, forgóváz, kerékpár); sín-kerék kapcsolat mechanikai
modellje; sín; leerősítések; alátámasztás (aljak, ágyazat, altalaj).
Ezeknek az alrendszereknek modellezése folyamatosan fejlődött és mára már komplex teljes
rendszert leíró modellek is léteznek [25] [26]. A rendszer bármelyik elemének mozgása hatással
van a teljes rendszer viselkedésére. Például a lokális sínfelületi hibák nem csak a járművet és
annak szerkezeti elemeit, hanem a pályát is gerjesztett állapotba hozzák. Mindezek miatt a
pálya-jármű, mint lengőrendszer bármelyik elemén elhelyezett gyorsulásmérő szenzor jó
indikátora lehet a pálya műszaki állapotának.
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1. ábra: Inverz járműmodell a kerék-sín kapcsolati erők meghatározására [27]

Természetesen, attól függően, hogy a kerék-sín érintkezési pontjától mennyire távolodunk el,
annak mértékétől függően fognak megjelenni a mért jelben a pályahibára jellemző mennyiségek
mellett a jármű lengéscsillapítását jellemző mennyiségek is [12]. A járműrugózás tervezésének
általános irányelve, hogy mind a forgóváz, mind pedig a kocsiszekrény lengési frekvenciáját
10 Hz alatt tartsa, egyrészt annak érdekében, hogy az utasokat érő rezgéseket csillapítsa,
másrészt, hogy csökkentse az effektív rugózatlan tömeget, ezzel biztosítva a sín-kerék kapcsolat
során fellépő igénybevételek megfelelő szinten tartását.
Köszönhetően annak, hogy a komplex rendszerek több egyszerű kialakítású tömegrugó
rendszerből is előállíthatók, így a rendszer alapjellemzőinek megértéséhez elegendő egy
egyszerű modell vizsgálata is. Tekintsük egy szabadságfokú tömegrugó rendszert. Bár ez a
modell a valóságot csak részlegesen írja le, viszont jellemzőinek bemutatása fontos, hogy
megértsük a járműben a pályahibán való áthaladáskor fellépő igénybevételek alap
jellegzetességeit. Ha az így modellezett jármű adott sebességgel halad egy teljesen merev
alátámasztású és λ hullámhosszú pályahibán, akkor a gerjesztési frekvencia az (1) összefüggés
alapján számolható:

f 

v


(1)

ahol
f [Hz]:

gerjesztési frekvencia;

λ [m]:

a pályahiba hullámhossza;

v [m/s]:

a jármű pillanatnyi sebessége.

Az (1) összefüggés alapján meghatározhatjuk adott hullámhossz és sebesség esetén a várható
gerjesztési frekvenciát, amit az 1. táblázat foglal össze. Amikor a jármű áthalad egy pályahibán,
akkor a kerékpár szabálytalan mozgása a pillanatnyi sebességtől függően a jármű szerkezeti
elemeinek rezgését idézheti elő. Ezek a fellépő rezgések egyrészt utazási komfort problémát
okoznak, másrészt viszont szélsőséges esetben kisiklást is eredményezhetnek.
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1. táblázat: A pályahiba hullámhossz és a gerjesztési frekvencia közötti kapcsolat
■ pálya szerkezeti elemei; ■ rugózatlan tömeg;
■ részben rugózott tömeg; ■ rugózott tömeg [12]

Sebesség [km/h]

λ [m]
300
250
220
200
160
120
100
80
60
50

0,03
2778
2315
2037
1852
1481
1111
926
741
556
463

Sajátfrekvencia [Hz] a λ hullámhossz [m] függvényében
0,06
0,25
0,6
2
25
70
1389
333
139
42
3.3
1.2
1157
278
116
35
2.8
1.0
1019
244
102
31
2.4
0.9
926
222
93
28
2.2
0.8
741
178
74
22
1.8
0.6
556
133
56
17
1.3
0.5
463
111
46
14
1.1
0.4
370
89
37
11
0.9
0.3
278
67
28
8
0.7
0.2
231
56
23
7
0.6
0.2

120
0.7
0.6
0.5
0.5
0.4
0.3
0.2
0.2
0.1
0.1

Jelentős többletigénybevétel mérhető abban az esetben, amikor a pályahiba hullámhossza és a
jármű sebessége rezonanciát idéz elő a jármű különböző részeiben. Például fekszinthibás
vágány esetén, ha a hiba hullámhossza megegyezik a jármű mozgásérzékelő hosszával, akkor
függőleges irányú pattogás jöhet létre (ún. „Cycling top”) [28] [29]. Ez a kritikus eset a jármű
bármilyen irányú szabálytalan mozgása esetén is felléphet. Fontos megemlíteni, hogy modern
tervezésű forgóvázak esetén a káros rezgések, gerjesztődések kialakulási valószínűsége kisebb,
illetve az egyes szerkezeti elemek műszaki állapota is fontos befolyásoló tényező.
A járművet 3 elemből álló (kocsiszekrény, forgóváz, kerékpár), míg a pályát 2 elemből álló (sín
és alj) tömegrugó rendszerként modellezve, illetve a különféle vasúti üzemekben alkalmazott
mérőrendszerek gyakorlati tapasztalatai alapján, jellemzően az alábbi sajátfrekvencia
komponensek jellemzik a jármű egyes szerkezeti elemeit [12]: a rugózatlan tömeg (kerékpár),
amely az elsődleges rugózás alatt helyezkedik el jellemzően 20 – 1000 Hz; a rugózott tömeg
(kocsiszekrény) általában 0,7 – 5 Hz, míg az elsődleges és másodlagos rugózás közötti elemek
(forgóvázhossztartó) jellemzően 5 – 20 Hz-es sajátfrekvenciával rendelkeznek. A 10 – 50 Hz
közötti rezgések esetén a kerékpár dinamikailag elkülönül a forgóváztól, azonban ezzel
egyidőben a kerékpár képlékeny alakváltozási hajlama is megnő. Az ennél nagyobb
gerjesztődések mechanikailag elkülönítik a jármű rúgózott és rugózatlan tömegét egymástól.
Ennek köszönhetően a sín-kerék kapcsolatból keletkező magas frekvenciás gerjesztődések
jelentős része a rugózatlan tömegen mérhető. Sok vasútüzemeltető cég használja ki ezt a
viselkedést és szerelnek a jármű csapágytokjára gyorsulásmérőt a pályaállapot meghatározása
céljából.
A pálya szerkezeti elemeinek rezonancia fekvenciája jellemzően 30 és 2000 Hz között mozog
hagyományos zúzottkő ágyazatú keresztaljas vágány esetén [30], csak a rövid hullámhosszú
hullámos kopás és a nagyon rövid kiterjedésű gördülő fáradásos sínhibák jelentenek 3000 Hz10
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nél nagyobb gerjesztést [31]. Az 1. táblázatban a pálya-jármű rendszer elemein jellemző
sajátfrekvencia komponensek különböző színekkel kerültek jelölésre.
Ahhoz, hogy a pályaállapotot meghatározzuk, a pályát és a járművet együtt kell kezelnünk, hiszen a
pálya-jármű rendszer elemeinek (jármű – felépítmény – alépítmény) kölcsönös egymásra hatása egy
öngerjesztő körfolyamat, amelyet a lengő rendszer mindkét alkotóelemének meghibásodása
gerjeszthet. A diagnosztikai célú szenzorok vagy a pályába vagy a járműre kerülnek felszerelésre,
attól függően, hogy a pálya-jármű rendszer melyik eleméről szeretnénk információt gyűjteni.
A pályaállapot-felmérés céljaira a járműre szerelt szenzorok használatát részesítik előnyben a
szakemberek, amely esetben további két eset lehetséges: mérővonatra, vagy egy az üzemben
menetrendszerűen közlekedő járműre felszerelt szenzorok alkalmazása. Mérővonatok alkalmazása
esetén a pályaállapot hirtelen változásának nyomon követése nem lehetséges köszönhetően az
általánosan alkalmazott 3-6 hónapos mérési gyakoriságnak. Azokban a vasúti üzemekben, ahol nincs,
vagy csak rövid üzemszünet áll rendelkezésre a pályaállapot vizsgálatára és a karbantartási feladatok
végrehajtására, ott az üzemben közlekedő járművekre felszerelt pályadiagnosztikai eszközök
használata elkürelhetetlen.

2.2.

A pálya-jármű rendszer kölcsönhatásainak eddigiekben feltárt jellemző
rezgési tulajdonságai

A vasúti pálya alapvető feladata, hogy alátámassza és vezesse a rajta közlekedő járművet.
A pályán közlekedő jármű hatására rezgések keletkeznek mind a pálya, mind pedig a jármű
szerkezeti elemeiben. A pálya alrendszer szerkezeti elemeinek a közepes és a magas
frekvenciatartományban kialakuló (40 – 1500 Hz) rezgései, a menetzajt, és a kialakuló kontakt
erőket is jellemzik, lehetővé téve a pálya műszaki állapotának megítélését [32]. A jármű alrendszerben fellépő gerjesztődések utazási komfort problémát, illetve instabil futást is
eredményezhetnek. A pályán haladó jármű lengő mozgása általában véletlenszerű,
sztochasztikus jellegű. Instabilitás esetén a mozgás harmonikus jellegűvé válik (rezonancia) és
az amplitúdó is rendszerint jelentősen megnövekszik, pályahibáknál vagy ívekben haladva
viszont ez az oszcilláció rendszerint megszűnik és a mozgás ismét sztochasztikus jellegűvé
válik [33]. A járműben instabil futást eredményező rezgéseket frekvenciájuk alapján két
csoportba oszthatjuk: alacsony frekvenciás (ún. kocsiszekrény) instabilitás, illetve magas
frekvenciás (ún. forgóváz) instabilitás [34]. Amennyiben a jármű sajátfrekvenciája megegyezik
az őt gerjesztő hatás frekvenciájával rezonancia lép fel. A rezonancia létrejöttéhez szükséges,
hogy a gerjesztődés legyőzze a csillapításokat, így tényleges rezonancia nem minden esetben
lép fel. Egy további befolyásoló tényező a jármű sebessége, hiszen változásával a jármű
sajátfrekvenciája is változik, így a sebesség megváltoztatásával a rezonancia is megszüntethető.
A magas frekvenciás instabilitás a nagysebességnél jelentkező forgóváz instabilitást jelenti.
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Köszönhetően annak, hogy a jármű rugózott és rugózatlan tömege között létrejön a mechanikai
izoláció, az utasok ezt nem mindig érzékelik, de pálya és a jármű műszaki állapotát jelentősen
befolyásolja. A mai modern tervezésű forgóvázakban ezt a problémát már kiküszöbölték.
A pálya-jármű rendszerben fellépő rezgéseket a pályahibák szempontjából két csoportba
oszthatjuk: vannak az impulzíve hirtelen, rövid hatásként megjelenő gerjesztődések és a
hosszabb pályaszakaszon realizálódó periódikus gerjesztődések, amelyek egyrészt lokális
pályahibákra másrészt hullámos kopásra és pálya egyenetlenségekre utalnak [12]. A pályajármű rendszerben fellépő periódikus gerjesztődések szakirodalom szerinti csoportosítása az
alábbiakban olvasható:
a.) „Pinned-pinned rezonance1”: [30]
A „pinned–pinned”, vagy „pin-pin” rezonancia a legjelentősebb rezgési alakja az egyenlő
távolságonként alátámasztott gerendáknak, mint amilyen a hagyományos zúzottkő ágyazatú
keresztaljas vágányban fektetett sínszál is.
Egy diszkrét alátámasztásű vágányrács rezgési viselkedése jelentősen függ az alátámasztások
távolságától, így a legjelentősebb rezgési alak az aljak közötti függőleges (másodlagos) lehajlás
lesz (2. ábra).

2. ábra: Pin-pin rezonancia legnagyobb amplitúdójú rezgési alakja pontszerű leerősítés esetén [30]

Az európai viszonyok között a pin-pin rezonancia értéke 1000-1200 Hz között változik 60 cmes aljtávolság és 60 r. sínek esetén. A valóságban az aljak is rugalmasan vannak ágyazva a
zúzottkő ágyazatban, illetve az alátétlemezek és a leerősítések is biztosítanak rugalmasságot.
Tehát mind a leerősítések, mind pedig az ágyazaton fekvő alj is gerjeszti a rendszert [35].
A pálya függőleges irányú erő-elmozdulás átviteli karakterisztikáját és az alkalmazott
mechanikai modellt [36] az I. Melléklet M1.1. ábrája szemlélteti. A vágányrács függőleges
irányú viselkedése 500 Hz-ig nem mutat jelentős eltérést az aljon vagy aljközön történő
gerjesztés között. A „pinned-pinned” rezonancia frekvenciáján (kb. 1070 Hz) az átviteli
karakterisztika jelentősen függ a gerjesztés helyétől: az aljközben történő gerjesztés esetén
gyakori a rezonancia csúcs kialakulása, míg az aljon történő gerjesztés esetén ellentétes irányú
rezonancia csúcs jön létre [25] [36]. A pályában terhelés hatására kialakuló szinusz jellegű
rezgési alak jármű számára egy a sebességtől függő parametrikus gerjesztést fog jelenteni [12].
Az angol szakirodalomban széleskörűen használt elnevezés. Sajnos a hazai szakirodalomban ennek a magyar
megfelelőjét nem sikerült megtalálnom.
1
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b.) „P2 rezonance”2 (magas frekvenciás - forgóváz rezonancia): [37]
Az ún. „P2 rezonanciát” a jármű rugózatlan tömegének a pálya rugalmassági viszonyaitól
függő rezonanciája, vagy a kerékpár saját torziós rezgése, vagy mindkettő együttesen okozza.
Nagy szerepet játszik a közúti vasúti villamos vonalakon tapasztalt hullámos kopás és a gördülő
fáradásos sínhibák kialakulásában.
c.) A hajtott kerékpár torziós gerjesztődése: [38]
A hajtott kerék torziós rezgése egyenesben jellemzően a gyorsítási és fékezési szakaszokon,
míg ívben jellemzően a belső sínszálon okoz hullámos jellegű kopást. A lokális, pontszerű
meghibásodások környékén (sínillesztések, vízzsák) a sínfej képlékeny alakváltozását is
gyakran előidézi. A hajtott kerékpár torziós gerjesztődése jellemzően 250 – 400 Hz között
változik. Ez a fajta gerjesztődés rendkívül gyakori a városi vasútaknál a nagyszámú fékezés és
elindulás miatt. A hajtott kerék torziós rezonancia alakjait a M1.2. ábra szemlélteti.
A periódikus gerjesztések típusait, megjelenési formáit és jellemző gerjesztési frekvencia
komponenseit a M1.3. táblázat foglalja össze.

2.3.

Az inerciális elvű hagyományos pályaállapot-felmérési módszerek

A disszertáció jelen alfejezetének célja az üzemben közlekedő járművekre szerelhető szenzorok
alkalmazási lehetőségeinek, korlátainak bemutatása a szakirodalom tükrében. A mai modern
járművek több kommunikációs csatornával és diagnosztikai szenzorral vannak ellátva jó
lehetőséget teremtve ezzel az üzemben közlekedő járműveken alapuló pálya és járműdiagnosztika
bevezetésére. Az üzemben közlekedő járművekre felszerelt szenzorok lehetőséget biztosítanak, a
pályahibák, járműfutásjellemzők és a pálya és a jármű műszaki állapotának vizsgálatára is.
A 2. táblázat és a 3. ábra összefoglalja a gyakran alkalmazott szenzorelrendezéseket és az általuk
azonosítható pálya és jármű paramétereket. A járműre szerelt szenzorok közvetlen módon a jármű
műszaki állapotát, futási tulajdonságát jellemzik, viszont közvetett módon a mért jellemzőkből
következtethetünk a gerjesztő hatásra is, hiszen a rossz járműfutás nagyon szoros kapcsolatban áll
a pálya műszaki állapotával. A jármű különböző fődarabjaira szerelnek inerciális szenzorokat,
annak érdekében, hogy a tényleges pályageometria meghatározása nélkül pusztán csak a
gyorsulásadatokból következtessenek a pálya állapotára. Mára már az inerciális szenzorokat
nemcsak az irányítástechnikában, robotikában használják, hanem a mindennapi élet részévé váltak,
hiszen minden okostelefonban megtalálhatóak, méretük lecsökkent, rendkívül energiahatékonyak
és szinte bármilyen környezetben alkalamazhatók. Az inerciális szenzorok alkalmazása egy relatíve
olcsó megoldást kínál a komplex mérőremdszerekhez képest.

2

Ld. 4. lábjegyzet
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2. táblázat: A pálya jármű rendszer vizsgálatára használt inerciális szenzorok és a mért pálya
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X

F.váz Gyro (kígyózó mozgás)

Fváz. Gyro (támolygó mozgás)

Fváz. Gyro (bólinto mozgás)

Forgóváz oldal gyors.

Forgóváz függ. gyors.
X

X
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Elsődleges rugózás függ. elm.

X

Kocsiszekrény oldal gyors.

Fekszinthiba (< 8 m)
Irányhiba (< 8 m)
Fekszinthiba (> 8 m)
Irányhiba (> 8 m)
Függőleges vonalvezetés
Vízszintes vonalvezetés
Túlemelés
Síktorzulás
Oldalirányú rugózási karakterisztika
Jármű sebesség
Sín-kerék kapcsolati jellemzők

Csapágytok oldal gyors.

Csapágytok függ. gyors.

/ jármű paraméterek [10]

X

X

X

X

3. ábra: A forgóvázra és a kerékpárra rögzített inerciális szenzorok gyakori mérési elrendezése [10]
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A legpontosabb vágánygeometriai mérést a kombinált inerciális és optikai mérőrendszer biztosítja,
bár ez a legdrágább rendszer is. A továbbiakban a csapágytokra, forgóvázhossztartóra [39] és
kocsiszekrényre szerelt inerciális szenzorok mérési jellegzetességei kerülnek összefoglalásra.
A legszélesebb körben alkalmazott inerciális szenzorok a 3-tengelyű giroszkóp és a gyorsulásmérő.
Szenzorok elhelyezésének általános szempontjai:
A szenzorok elhelyezésénél törekedni kell a szimmetrikus elrendezésre, annak érdekében, hogy
az ellentétes járművéggel haladva is azonosak legyenek a jármű mért futási tulajdonságai.
A pályaállapot orientált mérőrendszereket főként a szabadonfutó forgóvázakra szerelik fel,
annak érdekében, hogy a hajtásból adódó többletterhelés ne befolyásolja a mérési eredményt.
Kivételt képeznek ez alól a Japán vasutak mérővonatai, ahol gyakori az a mérési elrendezés,
amelyben a mérési iránytól függően a hajtott, vagy a szabadonfutó keréken mérnek.
A méréseket kétszer hajtják végre egyet a hajtott kerékkel másikat a futó kerékkel [40].
Egy további gyakorlati tapasztalat, hogy ívben való haladás esetén a menetirány szerinti első
tengely kifelé fordul, és az ív külső széle felé mutat (kis sugarú ívek esetén a nyomkarima is
érintkezik), amíg a második tengely közel középhelyzetben fog futni [15]. Emiatt a haladási
irány szerinti első tengely adatai a meghatározóak az oldalirányú pályaegyenetlenségek
azonosítása szempontjából. Mivel a felműszerezett jármű mindkét irányban fog mérni, így
szükséges a forgóváz összes tengelyére felszerelni a szenzorokat.
Szenzorok megválasztásának általános szempontjai és követelményei:
A mintavételezési frekvencia megválasztása nem triviális. Azokban a cikkekben, ahol a rövid
hullámhosszú lokális pályahibák elemzésével foglalkoznak, nagyon magas akár 25,6 kHz-es
mintavételezési frekvencia (városi vasút [15] [26], nagysebességű vasút [41] [42]) is
alkalmazásra került. A Nyquist-Shannon mintavételi elv azt mondja ki, hogy a mintavételezési
frekvenciát, úgy kell megválasztani, hogy a mért jelben előforduló maximális frekvencia
kétszeresénél nagyobb legyen. Ez azt jelenti, hogy azok a pályahibák, amelyeknek a
frekvenciája nagyobb, mint a mintavételezési frekvencia fele, nem azonosíthatók.
Természetesen ezen a mérési, kiértékelési sebesség megfelelő megválasztásával lehet segíteni.
A.) Csapágytokra és forgóváz-hossztartóra szerelt gyorsulásmérő szenzor:
A vasúti kerékpár függőleges irányú mozgása esetén élhetünk azzal a feltételezéssel, hogy a kerék
folyamatosan érintkezik a sínfejjel. A csapágytokra szerelt gyorsulásmérő szenzorok önmagukban
csak a rövid hullámhosszú fekszint-, és irányhibák (elverődött sínillesztések, hibás hegesztések) és
a hullámos kopás detektálására alkalmasak [43] [44]. A legnagyobb probléma a gyorsulásadatok
kiértékelése során, hogy a hasznos jel mellett a kerék-sín kapcsolatból és a csapágytok szerkezeti
rezgéséből eredő járulékos zaj aránya rendkívül magas. A normál vasúti körülmények közötti
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tipikus mérési tartomány a csapágytokon ±100 g, a forgóvázon ±5 g, míg a kocsiszekrényen már
csak ±1 g. A szakemberek a gyakorlati életben úgy küszöbölik ki ezt a problémát, hogy a
csapágytok helyett (vagy kiegészítő szenzorként) a forgóvázra helyeznek egy kisebb érzékenységű
gyorsulásmérőt, továbbá minden tengelyvégnél felszerelnek egy elmozdulásmérő szenzort is,
amellyel mérik a forgóváz és a csapágytok relatív függőleges elmozdulását. A forgóvázon már
csillapított, a csapágytoknál sokkal kisebb gyorsulás adatokat lehet mérni, köszönhetően az
elsődleges rugózás szűrő hatásának. Ezzel a kiegészítő módszerrel lehetőség nyílik a mérések
végrehajtására már 15 km/h-tól. Természetesen nem mindegy, hogy a forgóvázon hova helyezzük
a szenzort. A legideálisabb hely közvetlenül a keréktengely fölött van.
A forgóváz függőleges mozgását befolyásolja a függőleges vágánygeometria, a keréktengelytávolság és a jármű rugózása is. Ha figyelmen kívül hagyjuk a járműfelfüggesztés hatását, akkor
a forgóváz a szabadonfutó és hajtott kerékpárok átlagos függőleges elmozdulása szerint mozog,
A pályageometria és a forgóváz függőleges elmozdulásának átviteli karakterisztikája
számolható, ami azt mutatja, hogy a forgóváz függőleges mozgása közel van a pálya
fekszintjéhez a keréktengely távolságnál jóval nagyobb hullámhosszokon, míg a keréktengely
kétszeresénél nem érzékeli a pályahibát. Ezt a jelenséget geometriai szűrésnek nevezzük, ami
főként a forgóvázon belüli keréktengely távolságtól függ. Annak ellenére, hogy a forgóváz és
a kerékpár között található elsődleges rugózás jelentősen csillapítja, illetve szűri a kerékpáron
mért gyorsulás adatokat, a forgóváz bólintó mozgása és függőleges irányú elmozdulása
azonban mégis követi a pályát függőleges vonalvezetését. Azon fekszinthibák esetén, amelyek
hullámhossza nagyobb, mint a keréktengely távolság, valamint azokon a sajátfrekvenciákon
(járműsebesség esetén), ahol a járműrugózás okozta szűrés hatása kicsi, ott a forgóváz
függőleges mozgása és a vágánygeometria nagyon hasonló lesz. Az elsődleges felfüggesztés
hatása kiszűrhető, felhasználva a geometriai szűrés átviteli karakterisztikáját. Mindezek miatt a
forgóvázra szerelt gyorsulásmérő szenzorok által rögzített adatok kétszeres integrálásával
meghatározható a függőleges pályageometria. Az integrálás előtt újra kell mintavételezni az
időben mért jelet, hogy azonos távolságonként álljon rendelkezésre. A gyakorlatban a kétszeres
integrálás több problémába ütközik: egyrészt a mért jelek null pontjának eltolódása (az
ideálistól eltérő szenzor elhelyezkedés miatt), másrészt a szenzor által rögzített mérési zaj,
valamint a szenzorok digitális/analóg adatkonverziója miatt az integrálás során nagy hiba
keletkezik, ami a hullámhossz növekedésével szignifikánsan nő. A legtöbb mérőrendszerben a
nem reális értékek kiszűrése céljából mindegyik integrálási lépésben egy felül-áteresztű szűrő
kerül alkalmazásra [45]. Egy másik lehetséges módszer a csoportos szűrési sémák alkalmazása
(„mixed filtering approach”) [13] [46]. A módszer lényege, hogy csapágytokon és a
forgóvázhossztartón

mért

gyorsulásadatokból,

giroszkóp

használata

nélkül

is

meghatározhatóak a 25 és 70 m közötti hullámhosszú pályaegyenetlenségek egy kombinált
szűrési séma alkalmazásával, amely tartalmaz egy Kálmán szűrőt a függőleges elmozdu16
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lásadatok becslésére, egy sávszűrőt a hullámhosszak osztályozására és egy kompenzációs
szűrőt az amplitúdó és fázis eltolódások korrigálására.
B.) Forgóvázra szerelt giroszkóp:
A forgóváz függőleges irányú mozgásának görbületfüggvénye a giroszkóp által mért elfordulás
(bólintó mozgás) és a pályairányú sebesség hányadosaként kerül meghatározásra. A forgóváz
függőleges irányú elmozdulása a görbületfüggvény integrálásával számolható [44]. Ebben az
esetben is szükséges a felül-áteresztő szűrők alkalmazása az integrálási lépésekben a nem reális
eltolódások kiszűrése céljából. Hasonlóan a gyorsulásmérő szenzorokhoz a kétszeres integrálás
során a nagyobb hullámhosszhoz tartozó információ itt is elveszik, viszont a hasznos jel és a
mérési zaj aránya kezelhető keretek között marad, köszönhetően annak, hogy a sebesség az
elfordulással egyenesen arányos, míg a gyorsulás és a sebesség közötti összefüggés négyzetes.
A giroszkóp alacsony sebesség esetén nagyobb hullámhosszú pályahibákat képes detektálni,
mint a gyorsulásmérő alapú mérőrendszerek. Ez főként az üzemben közlekedő járművek esetén
fontos, ahol gyakoriak a megállások. Dedikált mérővonat esetén ez nem markáns kérdés.
A giroszkóp forgóvázon belüli elhelyezkedése nem befolyásolja a mérést.
A giroszkóp által azonosítható oldalirányú pályaegyenetlenségek tekintetében az előzőekhez
hasonló megállapítások tehetők. Fontos megjegyezni, hogy oldalirányban a forgóváz nem
követi olyan szorosan a vágánygeometriát, mint függőleges irányban. Általában a járművek
oldalirányban viszonylag merev elsődleges rugózással rendelkeznek, ami lehetővé teszi a
kerékpár számára, hogy követni tudja a pálya vízszintes vonalvezetését. Az oldalirányú mozgás
sokkal kisebb frekvencia komponensű gerjesztődést jelent, mint a függőleges rugózás által
befolyásolt függőleges irányú elmozdulás. A fentiek tükrében, ha ismerjük a jármű
felfüggesztési rendszerének oldalirányú átviteli karakterisztikáját, akkor a gerjesztő hatás azaz
a pálya vízszintes vonalvezetése meghatározható [16].
C.) Kocsiszekrényre szerelt inerciális szenzorok
A kerék és a forgóváz, valamint a forgóváz és a kocsiszekrény közötti rugalmas kapcsolat alul
áteresztő szűrőként viselkedik, ennek köszönhetően a rövid hullámhosszó pályahibákat nehéz
azonosítani a kocsiszekrényről. A járműpadlóra rögzített gyorsulásmérő szenzorral az utazási
komfort, míg a giroszkóp és a járműfelfüggesztés függőleges elmozdulásának mérésével a
túlemelés és síktorzulás is meghatározható.
Összegzésként elmondható, hogy csak a forgóvázra szerelt szenzorok nem teszik lehetővé a
jobb és bal sínszál egyenetlenségeinek elkülönítését, és nem adnak információt a nyomtávról
vagy a síktorzulásról. A hibák a 35 - 70 m hullámhosszúságú tartományban jól mérhetők a
forgóvázra szerelt giroszkóp segítségével. A kisebb hullámhosszú hibák azonosítására a
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csapágytokra szerelt gyorsulásmérő alkalmas. Amennyiben a pályageometria egyenetlenségeinek statisztikai jellemzőinek kiértékelése elegendő, akkor jó megoldás lehet egy üzemben
közlekedő jármű csapágytokjára felszerelt gyorsulásmérő szenzor használata.

2.4.

Az inerciális állapotfelmérési módszerek alkalmazásának korlátai

A pályaállapot pontos meghatározásához ismernünk kell a pálya-jármű rendszer viselkedésének
legfontosabb jellemzőjét, az átviteli karakterisztikát. Az átviteli karakterisztikán a
mérőrendszer által közvetlenül mért, vagy meghatározott paraméter és az eredeti
pályageometria, mint gerjesztő hatás hányadosát értjük. A következőkben összehasonlításra
kerülnek a csak gyorsulásmérő szenzorokat alkalmazó pályadiagnosztikai megoldások átviteli
karakterisztika függvényei. A különböző mérőrendszerek pontossága két jellemzővel
értékelhető ki: az amplitúdó és fáziskarakterisztika. Az amplitúdó karakterisztika adja meg,
hogy a különböző hullámhosszúságú pályahibákat milyen mértékben torzítja a mérőrendszer.
A fáziskarakterisztika pedig a hibahely azonosítás pontosságát írja le.
Az inerciális mérési módszer esetén az egy szabadságfokú tömegrugó rendszer (SDOF: Single
Degree of Freedom) két a pálya jármű rendszer szempontjából releváns alapesetét
vizsgálhatjuk: az első esetben a gyorsulásmérő egy rugózott tömegre (kocsiszekrény, forgóvázhossztartó lásd 4a. ábra) kerül felhelyezésre, míg a második esetben egy kvázi rugózatlan
tömegre (csapágytok, kerékpár lásd 4b. ábra).
Az első esetben a gyorsulásmérő egy m1 tömegű merev testhez van rögzítve, amely konstans
sebességgel halad egy vasúti pályán. A jármű rugózása véges k merevségű és ún. η hiszterézises,
szerkezeti csillapítási tényezővel3 rendelkezik. A vasúti pályát merevnek feltételezzük
λ hullámhosszú és Y amplitúdójú hibával.
Az egy szabadságfokú tömegrugó rendszer mozgásegyenlete a (2) összefüggés alapján
számolható:

mz  k (1  j )( y  z)

(2)

Köszönhetően annak, hogy a pályahiba alakok közelítően szinuszos jellegűek a rendszert
harmónikusan gerjesztjük ω frekvenciával. A rugózott tömeg rezonancia frekvenciája ω0.
Abban az esetben, ha a merev test függőleges elmozdulása z(t) = Z sin ωt alakú, akkor a

η szerkezeti csillapítási faktor [-]: Sok szerkezeti anyagnál a (rugalmassági határ alatti) ciklikus terhelés
hatására a feszültségalakváltozás görbe egy hiszterézis hurkot ír le. Az anyag belső súrlódása miatt fellépő,
ciklusonként disszipált energia arányos a hiszterézis hurok területével. Ennek a hiszterézishuroknak a területe
független az alakváltozási sebességtől (a ciklikus terhelés frekvenciájától) és csak az alakváltozás nagyságától
függ. Így a csillapító erő nagysága arányos a rugalmas erővel, de fázisa a sebesség irányába esik. [47]
3
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gyorsulásmérő által mért elmozdulás (Z) és a bemeneti gerjesztő jel (Y) hányadosa, a rendszer
H(ω) átviteli karakterisztikája, az alábbi egyszerű képlettel (3) számolható:

H ( ) 

Z
1

Y 1  ( / 0 ) 2

0 2 
ahol:

(3)

k (1  j )
m1

η [-]

hiszterézises, szerkezeti csillapítási tényező;

k(1+jη)

komplex merevség;

m [kg]:

tömeg;

ω = 2πv/λ

gerjesztő hatás frekvenciája v sebességgel haladó jármű esetén;

ω0

rezonancia frekvencia;

v [m/s]:

a jármű pillanatnyi sebessége.

A kocsiszekrényre szerelt gyorsulásmérő│H(ω)│ amplitúdó átvitelikarakterisztikáját a 4. ábra
kék színnel jelölt görbéi jelölik különböző η csillapítási tényezők szemléltetésével. A 4. ábrán
a relatív frekvencia (ω gerjesztő frekvencia / ω0 rezonanciafrekvencia) függvényében ábrázolt
amplitúdókarakterisztika görbe alapján három szakasz egyértelműen elkülöníthető:
(1.) ω = ω0: Rezonancia: Ha a gerjesztő hatás megegyezik a rendszer pillanatnyi sajátfrekvenciájával, akkor rezonancia lép fel. Ebben az esetben a rendszer átviteli
karakterisztika jelentősen függ a ω0 rezonancia frekvenciától és nagyon nagy
amplitúdójú rezgések is keletkezhetnek, amelyeket nem a pályahibák okoznak.
(2.) ω < ω0: Ha a gerjesztő hatás frekvenciája a rendszer rezonancia frekvenciájánál
kisebb, akkor a mért gyorsulásadatok jól leírják a gerjesztő hatást, azaz a
pályageometriát.
(3.) ω > ω0: Rugózott tömeg mechanikai rezgéseinek izolációja: Ha a gerjesztő hatás
frekvenciája nagyobb, mint a rendszer rezonancia frekvenciája, akkor a
keletkező lengés amplitúdója a gerjesztő hatásénál szignifikánsan kisebb lesz,
így a rendszer viselkedése kisebb mértékben fog függni a gerjesztő hatástól.
A (2.) pontban említett szakasz (ω < ω0) ideális a pályaállapotfelmérés céljából, amelynek
egyik feltétele, hogy az a szerkezeti elem, amelyre a gyorsulásmérő fel lett szerelve maradjon
kontaktusban a sínnel. Ez csak abban az esetben biztosítható, ha a pályahibán való áthaladáskor
keletkező dinamikus erő kisebb a statikus értéknél, ami csak alacsony mérési sebesség mellett
biztosítható.
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4. ábra: Az egy szabadságfokú hiszterézises, szerkezeti csillapítású lengő rendszer (SDOF)
frekvenciaválaszfüggvénye (amplitúdókarakterisztikája) rugózott (kék görbék) és részben rugózott
tömegre szerelt gyorsulásmérőt (piros görbe) alkalmazó pálya-jármű modell esetén [43] [34] [47]

Fontos megjegyezni azonban, hogy az álló helyzetről való gyorsítás, vagy a kis sebesség
melletti fékezés a jármű saját tehetetlenségéből adódó lengések miatt jelentősen befolyásolja az
átviteli karakterisztika függvény ω<ω0 szakaszát.
A rugózott tömegre szerelt gyorsulásmérő szenzor hátrányainak kiküszöbölésére kezdték el
használni a csapágytokra szerelt gyorsulásmérő szenzorokat. A csapágytokhoz rögzített
gyorsulásmérő szenzorok esetén, a rögzített gyorsulásadatok közelítőleg megegyeznek a kerékpár
gyorsulásával. A 4. ábrán a csapágytokra szerelt gyorsulásmérő szenzor átviteli karakterisztika
függvénye [48] piros színnel került ábrázolásra. Ebben az egyszerű modellben a sínszál teljesen
merev, így a rendszer elmozdulásait kizárólag a Hertz-féle kontakt rugó összenyomódása fogja
jelenteni. A dimenzió nélküli relatív frekvencia ω/ω0 ebben az esetben a kerékpár, a Hertz-féle
kontakt rugó és merev alátámasztású pálya viszonyát jellemzi.
Az 5. ábra egy három szabadságfokú, mérésekkel validált járműmodell fekszinthibán való
áthaladáskor meghatározott függőleges irányú frekvenciaválasz függvényét mutatja a
kocsiszekrény jobb első sarka és az alatta lévő forgóváz jobb első kereke között. Az ábráról
leolvasható, hogy kis frekvenciák esetén a kocsiszekrényen már 6 dB-el csillapított függőleges
elmozdulások, rezgések tapasztalhatók, mint a kerékcsapágyon. A rendszer rezonancia
frekvenciája 1,6 Hz. A rezonancia frekvenciát meghaladó gerjesztés esetén a fázis eltolódás
akár ellentétes irányú is lehet a gerjesztő hatással. (Megjegyzés: a grafikon y tengelyén az
20

Vinkó Ákos

Doktori értekezés

amplitúdó csillapítás mértéke dB-ben van kifejezve az alábbi képlet szerint: ydB = 20 log10(y);
a grafikon x tengelyén 1 rad/s = 1/2π Hz -nek felel meg4) [18]

5. ábra: Shanghai-i metró szerelvény frekvenciaválasz függvénye fekszinthiba esetén:
kocsiszekrény jobb első sarkánál és a forgóváz jobb első kerekénél mért függőleges elmozdulások
viszonya [18]

A csapágytokra szerelt gyorsulásmérő szenzorok alkalmazásának legnagyobb előnye, hogy egy
robusztus mérési módszer, amely viszonylag könnyen felszerelhető bármely kerékpárra, valamint
a mért adatok statisztikai kiértékelésével egyszerűen kaphatunk képet a pálya műszaki állapotáról.
Egy további előnye, hogy a szenzorok közvetlenül mérik a sín és a kerék között fellépő kontakt
erőket, amelyek közvetlenül felelősek a pálya és a jármű meghibásodásáért. Azonban ez nem egy
ideális mérési elrendezés, hiszen a rendszer átviteli karakterisztikája nemcsak a jármű
sajátfrekvenciától (és természetesen a jármű sebességétől), hanem a gerjesztő hatástól a pályától is
függ. Mindezek miatt a tényleges pályageometriát nehéz visszaállítani. A pályafenntartási
gyakorlat szempontjából azonban elegendő lehet a pályageometria gyorsulásmérésen alapuló
közelítő statisztikai kiértékelése is.

Diszkrét idősorok frekvenciájának mértékegysége: rad/s (körfrekvencia). Ha az idősorban előforduló
maximális frekvencia p rad/s, akkor a mintavételezési frekvenciájának 2p rad/s-nak kell lenni a Nyquist-Shannon
mintavételi törvénynek megfelelően.
4
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A kutatásban alkalmazott módszerek szakirodalmi háttere

Az inerciális szenzorokat alkalmazó mérésőrendszerek leggyakrabban alkalmazott adatfeldolgozási módszerei a következők [49]:
•

irányítás elméleti algoritmusok (rendszerleíró, illetve rendszer állapot és paraméter
becslő eljárások)

•

jelfeldolgozás, idősor elemzési módszerek (idő-, és frekvenciatartományon, illetve
fázissíkon értelmezett elemző eljárások)

A disszertációban főként a jelfeldolgozás módszereit használom fel a pályahibák azonosítására,
így ezeket a módszereket részletesebben mutatom be.

3.1.

Irányításelméleti módszerek

A klasszikus irányítási algoritmusok zöme a folyamatok ki-bemeneti paraméterei alapján
jellemzik a teljes rendszert (átviteli karakterisztika függvények). Az állapotteres modellekkel
komplexebb viselkedésű rendszerek is leírhatók. Ezen modelleken alapuló rendszer állapot és
paraméter becslő módszerek a folyamat belső állapotait is felhasználják. Abban az esetben, ha
a vizsgált folyamat teljesen ismert („fehér doboz” modell), akkor ez a módszer hatékonyan
alkalmazható a rendszerkomponensek hibáinak megállapítására. Ismeretlen jelenségre való
alkalmazása esetén („fekete doboz” modell) nehézséget jelent a rendszer kezdeti
paramétereinek és az állapot vektor jó megválasztása, valamint semmi sem garantálja, hogy a
paraméterek konvergálni fognak.
A.) Klasszikus rendszerleíró algoritmusok
A közvetlenül a vágánygeometriát meghatározó húrmérést alkalmazó mérőrendszerek
függetlenek a felműszerezett jármű dinamikai jellemzőitől és a mérési sebességtől is, így az
ilyen mérőrendszerek esetén nem szükséges járműdinamikai modell építése. A rendszer által
mért vágánygeometria és a tényleges vonalvezetés ismeretében meghatározható a
felműszerezett jármű forgóvázelrendezésétől és szerkezeti kialakításától függő átviteli
karakterisztikája, amely lehetővé teszi a torzítottan mért adatok torzítatlanná alakítását. Az
iterációs folyamat során optimalizált és validált átviteli karakterisztika függvények
minimalizálják a becsült paraméter és a tényleges paraméter közötti eltéréseket.
B.) Robusztus rendszer állapot és paraméter becslő módszerek
A modell alapú módszerek lehetővé teszik a közvetlenül nem mért paraméterek meghatározását
alkalmas fizikai modell, és a jelenség megfelelő leírása esetén. A vasúti pályaállapot-felmérés
szakirodalmában leggyakrabban az inverz mechanikai jármű modellt alkalmazzák [50] [51]. Az
inverz (indirekt) modell lényege, hogy a jármű jellemzőinek méréséből egy megfelelő modell
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alkalmazásával meghatározhatjuk a nem mért vágányparamétereket. A pályát és a járművet
tömeg rugó rendszerként modellezve meghatározható, mind a jármű mind pedig a pálya átviteli
karakterisztikája. Egy mérésekkel validált elméleti modell bemeneti paramétereként megadva
a jármű különböző részein mért gyorsulásadatokat (vagy azok integrálásával előállított
elmozdulásadatokat), megkapható a rendszert gerjesztő hatás, a pályageometria.
A kimeneti paraméterek minősége, egyrészt függ az alkalmazott modell részletességétől, másrészt
a mérő szenzoroktól is. A különféle szenzorokról gyűjtött adatok felhasználásával, szenzorfúzióval
a mérés pontosságát jelentősen lehet növelni. Például a GNSS szenzor kombinálható giroszkóppal
és a jármű útjeladójával a pálya vonalvezetésének meghatározása érdekében [52].
Napjainkban a Kálmán-szűrőt [53] alkalmazzák legtöbbször szenzorfúziós, illetve a paraméter és
állapotbecslési feladatok megoldásakor. A módszer működése azon alapul, hogy az egyes szenzorok
és állapotok ”bizonytalansági mértékének” ismeretében a legkisebb négyzetek értelmében optimális
állapotbecslést adhatunk. A folyamatos becslési, ellenőrzési folyamat lehetővé teszi az állapothiba
kovariancia mátrixának alacsony értéken tartását. A Kálmán-szűrő elsősorban lineáris rendszerek
esetén alkalmazható, de a módszer általánosításaként létrehozott kiterjesztett Kálmán-szűrő (EKF)
már nem lineáris sztochasztikus rendszerek leírására is használható.
Az EKF egy gyakran alkalmazott eszköze a kerék-sín kapcsolati erők [54] [27], a
gördülőkapcsolat hosszirányú kúszási tényező [55], vagy a jármű rugózási karakterisztika [56]
meghatározásának, hiszen a pálya-jármű rendszerben fellépő folyamatok jellemzően nem
lineárisak. Egy további alkalmazás a függőleges vágánygeometria meghatározása a
kocsiszekrény függőleges rezgésgyorsulásaiból EKF-el modellezett 6 DOF járműmodell
alapján [57]. Az irányviszonyok mérésére egy a forgóvázra szerelt giroszkóp adatait
felhasználó Kálmán szűrő került alkalmazásra, amely a vágánygeometria és a mért szenzoradat
kapcsolatát leíró egyszerű dinamikai modellt alkalmazott [16].

3.2.

Jelfeldolgozási módszerek

A szakirodalomban széles körben alkalmazott pályahiba detektáló algoritmusok másik része magas
szintű jelfeldolgozási módszereket használ. Ezekhez az elméleti módszerekhez nem szükséges a
pálya-jármű rendszer komplex matematikai modellje, így elkerülhető a rendszer paramétereinek és
a nem linearitásból adódó tényezők vizsgálata. Néhány egyszerű esetben a jelfeldolgozás módszerei
nélkül, idősor elemzési eszközök alkalmazásával is kaphatunk információt a pálya műszaki
állapotáról. Abban az esetben, amikor több hiba együttesen jelentkezik, akkor a hasznos
információk már nem nyerhetők ki idősor elemzési módszerekkel, így elengedhetetlen a
jelfeldolgozási módszerek használata. A mért jel frekvenciakomponenseinek időbeli
lokalizálásával és az egyes komponensek energia szintjének meghatározásával, egyrészt
azonosíthatók a hibahelyek, másrészt a hiba nagyságát, súlyosságát is becsülni tudjuk.
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Idősor elemzés

A vasúti vágány műszaki állapotának kiértékelése során az idősor elemzési módszereket két
csoportba oszthatjuk: az általános minősítési módszerek és a lokális hibák kiértékelése. Az
általános minősítésnél előre definiált hosszra állítunk elő egy minősítő számot, míg a lokális
hibák azonosítása esetén a mért idősor határérték túllépését vizsgáljuk.
A világ élvonalába tartozó MÁV által alkalmazott fontosabb mérési és értékelési módszereket a
III/a. Melléklet foglalja össze. Jelenleg Magyarországon a területi elvű SAD (Síktorzulással
súlyozott ADditív) minősítőszámot alkalmazzuk, de léteznek még hibamaximum és vetületi elvű
általános minősítési módszerek is. A területi elvű értékelésnél a numerikus integrálás miatt egyrészt
fontos szerepe van az egyes jellemzők alapvonalának, ami lehet statikus, illetve dinamikus,
másrészt additív minősítés esetén egy kiegészítő súlyfüggvény használata elengedhetetlen, amely
figyelembe veszi a mért paraméterek grafikonjai alatti terület közti eltéréseket.
A lokális hibák kiértékelésére az alapvonaltól-csúcsig (RMS), vagy a csúcstól-csúcsig
(peak2peak) elvvel meghatározott mérőszámok határérték túllépését vizsgáljuk. Különféle
előírások, szabványok léteznek, amelyek szabályozzák mind a vágánygeometriai, mind pedig
a járműdinamikai mérésekre vonatkozó határértékeket (4. fejezet).
3.2.2.

Fázis sík elemző módszerek

A jelfeldolgozási módszerek az idők folyamán folyamatosan fejlődtek. A kezdetek a 19. századig
nyúlnak vissza, amikor a francia matematikus Joseph Fourier kimutatta, hogy bármely periodikus
függvény felirható kontinuum számosságú trigonometrikus függvény folytonos összegeként. Ezt
nevezzük Fourier Transzformációnak (továbbiakban: FT). Aztán sok évvel később ezt a
transzformációt általánosították időben folytonos nem periodikus jelekre (CFT: Continous Fourier
Transform), majd nem periodikus és periodikus diszkrét idősorokra is (DFT: Discrete Fourier
Transform). Az irodalomban nagyon sok, a Fourier-transzformációhoz többé-kevésbé hasonló
integrál transzformációval találkozhatunk, mint például a Laplace-transzformáció, Z-transzformáció
[58], vagy a Wavelet-transzformáció [59] [60] [61] [62].
A pálya-jármű rendszerben rögzített gyorsulásadatok instacionárius, időben stohasztikusan változó
jelek, így rezgésdiagnosztikai vizsgálatukhoz elengedhetetlen a frekvenciatartománybeli és
időtartománybeli információk összekapcsolása. A disszertációban a Wavelet transzformációval
előállított teljesítményspektrum skála-átlagolt változatát (SAWP: Scale Averaged Wavelet Power),
illetve az STFT (Short Time Fourier Transformation) ablakozott Fourier transzformációt
alkalmaztam a pályahibák azonosítására és minősítésére. A különböző típusú pályahibák által
gerjesztett rezgések frekvenciatartománybeli jellegzetességeit a 6. ábra szemlélteti, ahol egy Ipari
Csuklós villamos forgóvázán mért függőleges gyorsulást, illetve ezen nyers adatok ablakozott
Fourier transzformációval (STFT) előállított teljesítményspektrumát ábrázoltam.
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A pontszerű pályahibák egy rövid idejű, intenzív hatást jelentenek, amelyek a spektrogramon
„oszlopszerűen”,

széles

frekvencia-spektrum

gerjesztődésként

(6. ábra

(c)),

míg

az

időtartományban kiugró értékként jelennek meg. A hosszabb kiterjedésű pályaegyenetlenségek
folytonos gerjesztődést jelentenek, amelyek a spektrogramon egy szűk frekvenciasáv
gerjesztődéseként „vízszintes vonalszerűen”, míg az időtartományban a pályahiba hullámhosszától
függő periódikus jelként jelennek meg (6. ábra (a) és 6. ábra (b)).

6. ábra: A különböző pályahibák által gerjesztett frekvencia komponensek (STFT idő-frekvencia lokalizáció):
(a) Hullámos kopás: 100-150 Hz; (b) Pályaegyenetlenség: 0-50 Hz; (c) Síntörés: 0-200 Hz

Az időben változó frekvenciakomponensek ábrázolásából könnyedén belátható, hogy
amennyiben mind a frekvenciatartományt, mind pedig az időtartományt kis intervallumoként
(nagy felbontással) vizsgáljuk, akkor állandó mérési sebesség mellett a pályahibatípusok
azonosítása lehetséges a pályahibára jellemző frekvenciakomponensek elkülönítésével. Az
ablakozott Fourier Transzformáció alkalmazása esetén az optimális ablakszélesség
megválasztása nem minden esetben triviális, csak hosszadalmas iterativ eljárással határozható
meg. A hagyományos jelfeldolgozási módszerekhez képest a Wavelet transzformáció viszont egy
optimális idő és frekvencia felbontás mellett képes információt adni a vizsgált jel
frekvenciakomponenseinek időbeli eloszlásáról [63] [64]. A Wavelet transzformációval előállított
teljesítményspektrum skála-átlagolt változata (SAWP: Scale Averaged Wavelet Power) pedig
lehetővé teszi pályahibák szempontjából releváns frekvenciakomponensek vizsgálatát is.
A disszertációban alkalmazott jelfeldolgozási módszerek részletes leírása a II. Mellékletben
található.
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Az inerciális mérőrendszerek kialakítását és a rögzített adatok
feldolgozását szabályozó hazai és külföldi előírások

Az inerciális szenzor alapú pályaállapot-minősítés a hazai és külföldi szabványokban többnyíre
a lokális hibák határérték túllépése, illetve az adott homogén tulajdonságú minősítési
szakaszokon értelmezett, különféle statisztikai módszerekkel meghatározott minősítési számok
alapján történik. A külföldi szabványok a geometriai minősítésnél alkalmazott módszerek
használatát írják elő az inerciális mérőrendszerek adatainak kiértékelése esetén is.
A.) Hazai előírás:
Magyarországon a MÁV Központi Felépítményvizsgáló Kft. FMK-007 számú nagyvasúti
mérőkocsija van felszerelve dinamikai mérőrendszerrel. A pályaállapot megítélésére alkalmazott
BIPI (Biztonsági és Pályaigénybevétel), valamint KOMF (Komfort) jellemzők minden tekintetben és
részleteikben is összhangban vannak a vonatkozó UIC előírásokkal [22], valamint az ORE kutatás
jelentésekre alapozott európai vasúti gyakorlattal. A mért paraméterekre vonatkozó határértékeket a
MÁV D. 54. sz. előírásának 51-es fejezete tartalmazza [20]. A járműdinamikai mérési eredmények
feldolgozását azonban a hazai vasút üzemeltetési gyakorlat jelenleg nem igényli.
B.) Észak Amerikai szabvány5: 49 CFR Ch. II. [23]
A szabvány kilenc osztályba sorolja a pályákat az azokon alkalmazható maximális sebesség
alapján. Az utolsó két – a legnagyobb sebességkategóriába tartozó – kategória esetén a
szabvány előírja, hogy minden szerelvényben legalább az egyik kocsi forgóváza, illetve a
kocsiszekrénye legyen felszerelve inerciális szenzorokkal. A rendszer részeként gyorsulásmérő
szenzorokat rögzítenek a járműpadlón a kocsi végében és az alatta lévő forgóváz csapágytokjain
is. A csapágytokon még erőmérőket is el kell helyezni a sín-kerék kapcsolati erők
meghatározása céljából. A mért adatokra vonatkozóan az utazási komfort és a siklásbiztonsági
szempontból eltérő határértékek vannak megadva. A 3. táblázat a mért gyorsulásadatokra
vonatkozó siklásbiztonsági határértékeket szemlélteti. Abban az esetben, ha a szenzorok adatai
meghaladják az előírt határértékeket, akkor olyan mértékű sebesség csökkentést írnak elő, hogy
azon a sebességen ne legyen határérték meghaladás.
C.) Európai szabvány: EN 13848-1-6 [21]
Az EN 13848-1 szabvány „A melléklete” meghatározza a gyorsulásmérő szenzorok
alkalmazásának körülményeit: a mérési helyeket, a mintavételezési frekvenciát, a mérési
értéktartományt, a feldolgozási és ábrázolási módszereket is.
5

Code of Federal Regulations (CFR) Part 213 - Track Safety Standards
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3. táblázat: Pálya-jármű kapcsolat síklásbiztonsági határértékei az Észak Amerikai CFR

szabványban [23]

Paraméter

Határérték
(Safety limit)

Gyorsulásadatok:
kocsiszekrény
oldalgyorsulás
Kocsiszekrény
függőleges
gyorsulás

≤ 0,5 g
(csúcstólcsúcsig elv)
≤ 0,6 g
(csúcstólcsúcsig elv)

Kerék csapágy
oldalgyorsulás

≤ 0,4 g
(RMS átlag
eltávolítva)

szűrési
frekvencia
ablakszélesség
10 Hz
1 s ablak
10 Hz
1 s ablak
10 Hz
1 s ablak

Követelmények
A csúcstól-csúcsig minősítési elv alapján
1 s időközökre meghatározott minősítőszám
nem haladhatja meg a 0,5 g-t.
A csúcstól-csúcsig minősítési elv alapján 1 s
időközökre meghatározott minősítőszám
nem haladhatja meg a 0,6 g-t.
A kerékpár kigyózó mozgásából adódó
gyorsulásadatok mozgószórása nem
haladhatja meg az előírt értéket az adott
sebességen.

D.) Ausztrál szabvány [24] [65]
Az Ausztrál szabvány külön határértéket ad meg új vagy felújított / módosított járművek esetén.
Ebben a szabványban az előírások szerint a kocsiszekrény padlójának alsó síkjára kell
elhelyezni a gyorsulásmérőt, a lehető legközelebb a forgóváz forgócsapjához. Minden esetben
10 Hz-es aluláteresztő szűrőt kell alkalmazni.
E.) UIC 518 döntvény [22]
Ez a döntvény tartalmazza mindazokat az előírásokat, amelyek az automata távvezérelt pálya-,
illetve járműdiagnosztika végrehajtását és a mért adatok kiértékelését szabályozzák, figyelembe
véve a járművek szerkezeti kialakítását (hagyományos-, új-, és speciális kialakítású járművek)
és a járműdinamikai jellemzőket is, mind például a futásjóság, utazási komfort, siklásbiztonság.
A döntvény hatálya nem terjed ki az extrém üzemeltési feltételekre (hegyi vasutak, kis sugarú
íveket tartalmazó vasúti üzemek)
A döntvény ismerteti a járműdinamikai viselkedés jelemzésére szolgásló mért mennyiségeket,
a mért adatok feldolgozását és statisztikai kiértéklését is. Határértékeket definiál előre
meghatározott mérési elrendezés és feldolgozási algoritmusok esetén. Az üzemi határértékek a
pályaegyenetlenségekre és a jármű futástulajdonságaira, míg az azonnali beavatkozási
határértékek a siklásbiztonságra vonatkoznak. A szabvány két eltérő mérési módszert definiál:
egy normál és egy egyszerűsített módszert. A két mérési módszer között lényeges különbség,
hogy az egyszerűsített módszer esetén a függőleges és oldalirányú kerékkapcsolati erők
közvetlen mérése helyett a csapágytokon mért gyorsulások és a kerék tehetetlenségi nyomatéka
alapján kerülnek meghatározásra a siklásbiztonsági paraméterek.
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F.) Futásjóság és utazási komfort megítélése [66]
Az elmúlt 50 évben nagyon sok kutató foglalkozott az utazási komfort mérési lehetőségeinek
vizsgálatával, valamint a kiértékelés határértékeinek maghatározásával. A 80-as években a
nemzetközi szabványok (CEN, ISO, UIC) megjelenésével ez a folyamat felgyorsult.
Hagyományosan az utazási komfort kiértékelése az emberi fül által nem érzékelhető 0.5 – 20 Hz
frekvenciatartományon történik. Fontos megjegyezni azonban, hogy az újonnan kiadott ISO és
CEN szabványok az utazási komfort vizsgálatakor már előírják a rezgések vizsgálatát 80 Hz-ig,
illetve siklásveszély esetén a 0,5 Hz alatti frekvenciakomponenseket is vizsgálni kell.
A futásjóság vizsgálatakor a jármű műszaki állapotát ítéljük meg, míg az utazási komfort esetén
a járműszekrényben fellépő lengések, rezgések emberi egészségre, közérzetre gyakorolt hatását
vizsgáljuk. Az utazási komfort és a futásjóság megítélésével az alábbi szabványok
foglalkoznak: ISO 2631-1; UIC 513 és EN 12299. Az említett szabványokon kívül említést
érdemel még a Sperling-féle kiértékelés is.
Sperling-féle kiértékelés [67]
A futásjóság és az utazási komfort minősítésére széles körben alkalmazott a Sperling-féle
kiértékelés

(futásjósági

mérőszám – lengésérzékenység – és

utazási

komfort

index).

A megítélés alapja a kocsiszekrény padlóján mért függőleges-, és oldalgyorsulások szűrt
értékeinek négyzetes középértéke (RMS6). Sperling összefüggést keresett az átlagos utas
kényelemérzete, valamint az azt befolyásoló rezgésamplitúdók és frekvenciák között.
Nagyszámű önkéntessel végzett mérés alapján meghatározott egy 5 alosztályú értékelési skálát
az átlagos utas komfortérzetének jellemzésére. Az egyes kategóriákhoz egyértelműen definiálta
az azt jellemző határértékeket is.
ISO 2631 és CEN szabványok [68] [69] [70]
Az ISO 2631 szabvány szerint a kocsiszekrényre átadódó rezgéseket a kocsiszekrény és az azt
alátámasztó felületnél kell mérni. Az ISO szabvány a siklásbiztonság szempontjából a 0,1 – 0,5 Hz
frekvenciatartományt, míg az utazási komfort szempontjából a 0,5 – 20 Hz frekvenciatartományt
jelölte ki. A kiértékelés alapja a szűrt gyorsulásadatok négyzetes középértéke.
Az Európai szabvány az átlagos utazási komfortot számítja a mért gyorsulásadatok
normalizálásával. A kocsiszekrény belső padlójára szerelt három tengelyű gyorsulásmérő
adatainak 5 másodpercenkénti RMS értékét számítja, majd ezek 95%-os szignifikanciaszintnek
megfelelő értékét normalizálja mind a három mérési irány figyelembevételével. A függőlges és
oldalgyorsulásokra különböző szűrő karakterisztikákat írnak elő.

6

RMS: Root mean square (négyzetes középérték)
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Külföldi mérőrendszerek

Ebben a fejezetben csak az inerciális szenzorokat alkalmazó külföldi mérőrendszerek, vagy publikált
kísérleti mérési elrendezések kerülnek bemutatásra. A disszertáció terjedelmi korlátai miatt a vizsgált
mérőrendszerek részletes leírása a III/b Mellékletben található. A leggyakrabban alkalmazott
inerciális szenzor a gyorsulásmérő, giroszkóp, és az elmozdulásmérő. A csak inerciális szenzorokat
alkalmazó mérőrendszerek egy-két kivételtől eltekintve szinte minden esetben üzemben közlekedő
járműre kerülnek felszerelésre [41] [42]. Jellemzően azokban a vasúti üzemekben alkalmazzák őket,
ahol a sűrű menetrend, az alkalmazott nagy üzemi sebesség, vagy a szállított áru értéke miatt
szükséges a pályaállapot naprakész ismerete, mint például a nagysebességű, a városi vasúti
üzemekben (jellemzően metróban), vagy nagy terhelésű teherszállító vasútvonalakon.
Az üzemben közlekedő járműről történő pályaállapot-felmérés lehetővé teszi az egy napon
belüli többszöri felmérést is. Napjainkban ezen a kutatási területen számos cikk mutat be
különféle mérőrendszereket. A külföldi megoldások gyakran alkalmazott mérési elrendezéseit
a 4. táblázat foglalja össze. Az inerciális szenzorok üzemszerű alkalmazására már a 70-es 80as években is találhatunk példát Angliában [71], de a 90-es évektől kezdtek jobban elterjedni,
míg a 2000-es évektől kezdődően használatuk mindennapossá vált.
4. táblázat: Inerciális szenzorok gyakori mérési elrendezései

a vasúti üzemben menetrendszerűen közlekedő járműről történő állapotfelmérés esetén
Csapágytok

Forgóváz

Kocsiszekrény

Forrás

1.
2.
3.
4.

gyorsulásmérő
―
―
gyorsulásmérő

―
―
gyorsulásmérő
gyorsulásmérő

[13] [72] [73] [74]
[16] [44]
[51] [17] [75]
[15] [26]

5.

(gyorsulásmérő)*

―

[16] [44]

6.

(gyorsulásmérő)*

―

[16] [44]

7.

(gyorsulásmérő)*

―

[76]

8.
9.
10.

―
―
―

(gyorsulásmérő)*
gyorsulásmérő
(gyorsulásmérő)*
gyorsulásmérő
gyorsulásmérő;
elmozdulásmérő
giroszkóp
giroszkóp;
gyorsulásmérő
―
―
―

gyorsulásmérő
giroszkóp
giroszkóp;
gyorsulásmérő

[57]
[52]
[77]

* a zárójeles megjelölés csak opcionális lehetőség

A külfüldi inerciális mérőrendszereket az alkalmazott adatfeldolgozási módszer alapján két
csoportba sorolhatjuk. Az első esetben a jelfeldolgozás módszereit alakalmazva, míg a második
esetben inverz mechanikai járműmodell alapján azonosítják a pályahibákat.
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A jelfeldolgozás módszereit alkalmazó megoldások az eredeti mért jel frekvencia tartománybeli
elemzése alapján becsülik a lokális pályahibákat és a hullámos kopás intenzitását [26]. A mért jel
harmonikus frekvenciakomponensekre bontásával lehetőség van a nagyobb hullámhosszúságú
pályahibák becslésére is [78]. A Japán vasutaknál gyakori a csapágytokra szerelt gyorsulásnmérőt
tartalmazó mérési elrendezés és a jelfeldolgozás módszereit is előszeretettel alkalmazzák a lokális
hibák és hullámos kopás azonosítására [79].
A mechanikai modell alapú módszerek lehetővé teszik a közvetlenül nem mért paraméterek
meghatározását alkalmas fizikai modell, és a jelenség megfelelő leírása esetén. Az angliai Tyne
and Wear megyében lévő városok közötti gyorsvasúti hálózaton közlekedő járművek
forgóvázára szerelt giroszkóp és gyorsulásmérő szenzorok alapján határozzák meg a függőleges
és oldalirányú pályaegyenetlenségeket [16] [44]. A giroszkóp lehetővé teszi a tényleges irány
és fekszintviszonyok meghatározását, míg a gyorsulásmérő szenzorokat pedig a lokális hibák
azonosítására használták. A japánok nagysebességű vasúti hálózatán működik egy próbajármű,
amely a kocsiszekrényre

szerelt

gyorsulásmérő és

giroszkóp

alapján becsüli

a

pályaegyenetlenségeket, míg egy mikrofon és GPS segítségével azonosítja a hullámos kopást
[77]. Vannak olyan mérőrendszerek is, amelyek egy jól felépített mechanikai modell
alkalmazásával csak a kocsiszekrényen mért gyorsulásadatok alapján számítják a tényleges
pályageometriát [50].
A kutatás során tanulmányozott külföldi mérőrendszereket, azok szenzor elrendezését, az
alkalmazott módszereket és a becsült vágányparamétereket az 5. táblázat és a III/b. Melléklet
foglalja össze.
Világviszonylatban a közúti vasutat üzemeltető cégek jelenleg nem igénylik a terhelt pályaállapotfelmérést. A fejlett országokban elegendő erőforrás áll rendelkezésre a jó pálya állapot
fenntartásához. A külföldi szakemberek elegendőnek tartják a terheletlen méréseket a
fenntartási munkák tervezéséhez. A közúti vasúti hálózat hossza továbbá lehetővé teszi a
gyalogos bejárás alapú pályahiba detektálást, ami bőven elegendő a biztonságos
üzemeltetéshez, abban az esetben, ha az azonosított hibák kijavításra kerülnek. Ezt a tényt
erősíti az alkalmazott relatíve alacsony üzemi sebesség is, és a nagyvasúti, nagyobb terhelésre
méretezett pályaszerkezetek alkalmazása is. Egyetlen példaként a Bécsi Közlekedési Társaság
(Wiener Lienien) 2004-ben üzembe állított mérővillamosát említhetjük, amely Bécs közúti
vasúti vágányhálózatán a pálya geometriájának, illetve a sínszálak állapotának mérését optikai,
érintkezésmentes mérőrendszer alkalmazásával végzi.
Hazánkban a rendelkezésre álló anyagi és egyéb erőforrások nem teszik lehetővé a
vonalbejárások során azonosított összes hiba javítását, így a hibák preferencia súlyozása
szükséges, amely csak objektív mérések alapján végezhető el.
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5. táblázat: Tanulmányozott külföldi inerciális mérőrendszerek

2012

Korea [13]

2012

Birmingham [76]

2014

Wuhan–Guangzhou [14]****

2015

Valencia [12]*

2016

Shanghai [18]

2016

Tokyo [40] [85]

2016

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X (X) (X) X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

Fekszinthiba

Alicante, Spain [11] [84]

X

Irányhiba

2011

X

Hullámos kopás

Kyushu Shinkansen [83]**

X

Utazási komfort

X

X

X

Lokális hiba

2008

X

Statisztika

East Japan Railway [82]
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X
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X
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X
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X
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Ausztrália [17, 75, 80]

X
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X
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X
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Tehervasút
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■ Metró
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X
X

X
X
X
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ÜMKJ: Üzemben Menetrendszerűen Közlekedő Jármű; DMJ: Dedikált mérőjármű; ABA: Axle Box Acceleration; BFA: Bogie Frame Acceleration; CBA: Car Body Acceleration;
* Wavelet és FFT össehasonlítás; ** Geometriai és dinamikai mérőrendszer együtt; **** Járműdiagnosztika
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Pályaállapot-felmérés terheletlen mérési módszerek alkalmazásával

A XXI. században a városi kötöttpályás közlekedési módok egyre inkább előtérbe kerülnek az
egyéni közlekedéssel szemben, nemcsak gazdaságossági, hanem környezetvédelmi szempontok
miatt is. Ez a tendencia Budapesten is jól megfigyelhető, tekintve a városszerte lezajlott
villamospálya rekonstrukciókat (budai fonódó, 1, 3, 49-es villamos). A forgalom növekedésével
a pályaállapot romlási folyamata is felgyorsul, így a pályaállapot naprakész ismerete minden
vasútüzemeltető cég számára rendkívül fontos a biztonság, az utazási komfort és a menetrend
betarthatósága miatt. A pályaállapot meghatározására az európai vasúthálózatokon a vizuális
megfigyelésen kívül többnyire járműdinamikai és terhelt gépi geometriai mérőrendszereket
használnak. A közúti vasutak gépi állapotfelmérése azonban jelenleg nem széleskörűen elterjedt.
Ennek oka lehet egyrészt a közúti vasutakon alkalmazott kisebb üzemi sebesség és
tengelyterhelés, továbbá a felépítmények túlbiztosítottsága, így a szakemberek elegendőnek
tartják a vonalbejáráson, vizuális megfigyelésen alapuló állapotfelmérést a karbantartási munkák
tervezéséhez, végrehajtásához. A fenntartási munkák költségeinek csökkentése, a szolgáltatási
szint és az utazási komfort biztosítása azonban megkövetel egy egységes állapotfelmérési
rendszert, mely a vizuális megfigyelésre és a gépi vágánymérési eredményekre is támaszkodik.
Budapest közúti vasúti vágányhálózatára kidolgoztam egy állapotfelmérési módszert és hozzá
kapcsolódó online hibaregisztráló űrlapot és adatbázist, mely lehetőséget ad a hibák későbbi
elemzésére és a fenntartási munka hatékonyabb tervezésére. A kidolgozott módszer vizuális
megfigyelés (gyalogos vonalbejárás), valamint terheletlen vágánygeometriai mérések alapján ad
információt a pálya állapotáról.
Jelen fejezet célja a kidolgozott szubjektív és a kvázi-objektív (terheletlen vágánygeometriai
méréseken alapuló) pályaállapot-minősítési módszerek bemutatása Budapest frekventált
villamosvonalain végzett kiértékelések alapján.

6.1.

Módszertan

Tekintettel arra, hogy egy terheletlen pályán a pályaszerkezet dinamikai válaszát nem lehet
meghatározni, ilyen esetekben egy statikus állapotfelmérés is hasznos lehet, mint például a
szubjektív és a kvázi-objektív állapotértékelés. A pályaállapot kiértékeléséhez a villamos
vonalat, annak vízszintes vonalvezetése alapján homogén szakaszokra bontottam (egyenesek,
tiszta és átmenetiíves körívek). Ezek a szakaszok képezték a kiértékelés alapját. Egy külön
egységnek tekintem az átmenetiíves körívet, csakúgy mint a tiszta körívet és az egyenes
szakaszokat. Az egyes szakaszok avultsági fokát két különböző módszerrel állapítottuk meg:
szubjektív, kvázi-objektív (terheletlen).
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A szubjektív állapotfelmérés céljaira egy minősítő szempontrendszert dolgoztam ki, amely
segítségével a vonal geometriai elemeinek avultsági fokát 0-5 skálán lehet értékelni. Az
értékelés alapját a vonalbejárás során tapasztalt vizuális megfigyelések adják.
Kvázi-objektív, azaz terheletlen állapotfelmérés TrackScan vágánygeometria mérőkészülékkel
került végrehajtásra.

6.2.

Mérési helyszínek kiválasztási szempontjai

Budapest villamoshálózata pályaszerkezeti szempontból rendkívül inhomogén. Budapest
belvárosában jellemzően RAFS (Rugalmas Alátámasztású Folyamatos Sínágyazású) leerősítési
rendszer tagjait, míg a külső területeken zúzottkőágyazatú keresztaljas felépítményt alkalmazznak
(Budapest felépítményi térképét a IV. Melléklet M4.1. ábrája szemlélteti). Ez részben indokolt is
a városi kötöttségek és igények miatt (burkoltság igénye, zaj és rezgéscsillapítás, szűk rendelkezésre
álló tervezési szélesség stb.), viszont a fenntartás szempontjából nem túl kedvező. Az
állapotértékelések összehasonlíthatósága érdekében a vizsgálati helyszíneket úgy választottam ki,
hogy a vonal jelentős hosszában azonos legyen a felépítmény, viszont az egyes forgalmi
szakaszokon jelentősen eltérő járműösszetétel jelenjen meg. A vizsgált felépítmény kiválasztásakor
figyelembe vettem, hogy a felépítménnyel kapcsolatban elegendő műszaki tapasztalat álljon
rendelkezésre az újépítési állapottól a 20 éves éllatartamig. Az előzőekben felsorolt feltételeknek
leginkább az ORTEC ágyazóprofillal szerelt RAFS felépítmény felelt meg. A belvárosi frekventált
vonalakon kijelölt homogén tulajdonságú vizsgálati helyszíneket a 7. ábra szemlélteti.
7. ábra: A szubjektív és kvázi-objektív pálya-állpotfelmérés
Budapest belvárosában kijelölt vizsgálati helyszínei
(~30 pálya km)
A szakasz: 1-es villamos, Lehel u. – Honvédkórház
B szakasz: 4-es villamos, Kharinthy F. u. – Újbuda központ
C szakasz: 14-es villamos, Lehel tér – Frangepán u.
D szakasz: 24-es villamos, Soroksári u. – Elnök u.
E szakasz: 28-as villamos, Blaha L. tér – Teleki L. tér
F szakasz: 47-es villamos, Móricz Zs. krt. – Csonka J. tér
G szakasz: 49-es villamos, Kelenföld – Deák tér
I szakasz: 59-es villamos, K2412 - Kék Golyó u.
J szakasz: 61-es villamos, Budaörsi u. – Szél K. tér

6.3.

Elvégzett helyszíni mérések, helyszíni vizsgálatok

Az állapotértékelések végrehajtására 2016 tavaszán került sor. A kidolgozott módszerek a 49es villamos vonal (7. ábra G szakasz és 8. ábra) esetén kerülnek részletes bemutatásra, amely
az egyik legfrekventáltabb belvárosi villamosvonal Budapesten.
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8. ábra: A 49-es villamos vonal főbb járműforgalmi és pályageometriai jellemzői:
G1, G2, G3 homogén terhelési szakaszok és azok geometriai szegmensei; a terhelési szakaszokon
közlekedő járművek típus szerinti megoszlása [alaptérkép forrása: Bing map]

A vizsgált viszonylaton a pályaszerkezet jelentős részét vályús sínnel kialakított RAFS
felépítmény alkotja, de a kissugarú ívekben, hídszerkezeten és a kitérők esetén speciális
pályaszerkezeti megoldások kerültek alkalmazásra. A villamosvonal a középső szakaszán több
viszonylattal is fonódik, így a forgalmi terhelés alapján 3 közel homogén szakaszra osztható
fel: az „G1” szakaszon 2 viszonylat (8089 et/nap), a „G2” szakaszon már 5 viszonylat (20618
et/nap) és a „G3” szakaszon ismét 2 viszonylat (9735 et/nap) közlekedik (8. ábra).
A forgalmi terhelés a BKK 2016 márciusi menetrendje alapján határoztam meg. A járműösszetétel
szakaszonként eltérő, míg az „G1” és „G3” szakaszokon túlnyomórészt Ganz „ICS” villamosok,
addig a középső „G2” szakaszon Ganz „ICS”, Tatra, és CAF szerelvények is közlekednek.
A felépítmények életkorát tekintve az „G1” szakasz a legidősebb, míg a „G3” a legfiatalabb.
6.3.1.

Szubjektív pályaállapot-felmérés

Helyszíni bejárások során szerzett tapasztalataim alapján állítottam fel egy szubjektív, pályaállapot
értékelő szempontrendszert. 2013 őszén Budapest teljes villamoshálózatát bejártam és
elkészítettem a teljes hálózat avultsági állapotfelmérését az MSc-s diplomamunkámban [86].
A pályaállapot preferenciaértékelésének első lépéseként a vonalbejárások alkalmával
folyamatosan gyűjtöttem az értékelési szempontokat, ami alapján értékeltem a vizsgált
homogén szakaszok avultsági állapotát. A 49-es villamos viszonylat bejárása során készített
válogatott fotókat az V. Melléklet tartalmazza. A szempontok szelektálásával, összevonásával
(több szakemberrel történő konzultáció alapján), egy döntéshozatali séma segítségével
meghatároztam a szempontok fontossági sorrendjét.
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Az értékelést végző személyek a saját tapasztalataik, szakterületeik adottságai alapján töltötték
ki a táblázatokat (VI. Melléklet). Különböző eredményeket kaptam volna, amennyiben előtérbe
helyezem a rövid vagy a hosszú távú karbantartási szemléletet, a síklásbiztonsági, vagy a
költséghatékonysági szempontokat. Mindezek miatt a kitöltők teljesen szubjektív szempontból
hasonlították össze, az „alapszemlélet” nélkül összeválogatott avulási szempontokat. Fontos
megjegyezni, hogy az egyes szemléletektől függően, a szempontok között található részleges
átfedés, ok-okozati összefüggés. A szubjektív állapotfelmérésre használt jegyzőkönyv mintát
és a kiértékelési szempontokat a 9. ábra szemlélteti:
A szempontokat az alábbi csoportokra osztottam:
A kategória: Sínszál avultsági állapota;
B kategória: Szerkezeti elemek avultsági állapota;
C kategória: Pálya egyenetlenségei;
D kategória: A járművek többlet-terheléséből adódó meghibásodások.
A szempontok, valamint a hozzájuk tartózó preferencia súly a VI. Melléklet M6.4. táblázatában
szempont csoportok szerint rendezve található meg. A vizsgált szakaszok geometriai elemeit,
helyszíni bejárás alkalmával 0-5 skálán lehet értékelni az értékelő saját tapasztalata és véleménye
szerint. A szubjektivitás csökkentése érdekében a szempontokra adható pontok skáláját
egyértelműen definiáltam (VII. Melléklet), csak az egyes pontok közötti értékek esetén kell
szubjektív interpolálást végezni. A geometriai elemek összesített pontszámát a szempontokra
adott pontszámok súlyozott összege adja. Ebből megkapjuk az adott geometriai elem avultsági
állapotát. A teljes vizsgált szakasz átlagos műszaki állapotát a geometriai elemek hosszukkal
súlyozott átlaga adja. A bal vágány elvégzett szubjektív állapotértékelés eredményei a 10. ábrán
találhatóak. A diagram felső ábrája a terhelési szakaszokat és az egyes geometriai szegmensek
építési/átépítési évét, míg az alsó ábra a bal vágány vonalvezetési elemeinek állapotértékelését
szemlélteti. Az ábrán szaggatott függőleges vonal jelöli a forgalmi terhelés alapján elkülönülő
szakaszokat, valamint az íves szakaszok is ki vannak emelve szürkével az ívsugaruk
feltüntetésével.
Minden geometriai elemre, minden szempont kiértékelése megtörtént, viszont a diagramon
csak az egyes osztályok átlagértékei kerültek feltüntetésre. Kiemelkedő avultsági állapota
túlnyomó részt azoknak az íveknek van, ahol szignifikáns sínkopás volt tapasztalható (10. ábra
4*, 18*, 28*, 38*), vagy ahol a pálya egyenetlenségei már szabad szemmel is láthatóak voltak
(18*). A 49-56-ig terjedő szakaszt pár éve újították fel és kiváló állapotban van, ennek
köszönhetően az avultságának foka is homogén képet mutat. (A felmérést követően a Móricz
Zsigmond körtér és a Szabadság híd közötti szakasz teljesen átépült).

35

Vinkó Ákos

Doktori értekezés

9. ábra: Szubjektív pályaállapot-kiértékelés minta jegyzőkönyve (random adatokkal kitöltve)
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10. ábra: A szubjektív pályaállapot-felmérés alapján geometriai szakaszonként meghatározott
avultsági állapot diagramja (49-es villamos: Kelenföld – Deák tér, bal vágány)

6.3.2.

Kvázi-objektív pályaállapot-felmérés

A kvázi-objektív állapotértékelési szempontok kidolgozásához a TrackScan mérőműszer
vágánygeometriai méréseit használtam fel. Ez az eszköz a járművek dinamikai igénybevételei
hatására kialakuló pálya geometriai elváltozásokat nem képes kimutatni. A kvázi-objektív
állapotminősítés esetén paraméterenként külön definiált mérethatárok alapján meghatározott fajlagos
hibahányad szerint végeztem el a kiértékelést. Méréseim alkalmával a BKV Sárga könyv „B”
fenntartási mérethatárhoz tartozó értékeit használtam. Fontos megjegyezni, hogy a TrackScan
vágánygeometriai mérőrendszerrel mért vágányparaméterek kiértékeléséhez szükséges BKV
mérettűrési előírások felülvizsgálatra szorulnak. A TrackScan által mért vágányparamétereket
(mérőszámok) ki lehet értékelni a pálya geometriai szakaszain (egyenes, ív, átmenetiíves ív).
A 11. ábra egy példát szemléltet a TrackScan mérési adatokból meghatározott fajlagos hibahányadra
a 49-es villamos vonal esetén. A hibahányad meghatározása a (4) összefüggés szerint történt:

FH jell 

hi
H stat

,

ahol
FHjell – az adott TrackScan által mért vágányparaméter fajlagos hibahányada;
hi

– a pálya geometriai szakaszain az „i”-edik lokális hiba hossza;

Σhi

– egy adott vágánygeometriai paraméternek a geometriai szakaszon;
összesített hibahosszai;

Hstat

– a geometriai elem teljes hossza.
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11. ábra: A 49-es villamos vonal kvázi-objektív állapotértékelése a.) bal vágány b.) jobb vágány

A terhelési szakaszokat geometriai elemekre bontottam, majd összegyűjtöttem, hogy az egyes elemek
hány méter hibát tartalmaznak az alábbi adathalmazból: nyomtávolság, nyomtávolság változása
1 méteren, nyomtávolság 10 méteres csúszóátlaga, túlemelés, vezetéstávolság, síktorzulás. A kváziobjektív mérések kiértékelése során a vágánygeometriát jellemző paramétereket azonos
súlyúnak tekintettem. A vágányparaméterekre alkalmazott mérathatárokat a VI. Melléklet
M6.5. táblázata foglalja össze.
A geometriai szegmensen belül a lokális hibák összesített hosszából és a szakasz teljes
hosszából vágányparaméterenként kiszámoltam a fajlagos hibahányadot. A nyomtávolságra
vonatkozó paramétereket külön átlagolva határoztam meg, hogy az egyes elemek milyen
hosszban haladják meg az előírt mérethatárt. A kapott hibahányad mutatja az adott geometriai
elem avultsági állapotát. A teljes vonalszakaszra vonatkozó avultsági fokot. az egyes elemek
hosszal súlyozott értéke adja.
A 49-es villamos vonalon elvégzett kvázi-objektív állapotfelmérés eredményét a 11. ábra szemlélteti.
Az ábra felső diagramja a jobb-, az alsó pedig a bal vágány vonalvezetési elemeinek állapotértékelését
szemlélteti. (A bal vágány esetén az 1-3-ig terjedő szegmens műszaki okok miatt kimaradt a mérésből)
Az ívek közül kiemelendő a 4, 18, 26, 28 és a 38-as szakasz. Mindegyik említett szakaszon
jelentős sínfej oldal- és hullámos kopás figyelhető meg. A 26 és a 28-as ívek azonban külön
kezelendők, mert felépítményük különböző. A „G1” terhelési szakaszban a 4. szegmens esetén
az oldalkopás olyan mértékű, hogy a vályúorr jelentős hosszban letört, vagy teljesen hiányzik.
Ezt jelzi a vezetéstávolság hibaarányának magas értéke is (95%). A „G2” terhelési szakaszban,
a 18-as ívben a mérés előtt fél évvel volt egy kisiklás és a helyreállítás után is jelentős irányhiba
maradt a vágányban, ami megmutatkozott a szegmens nyomtávhiba részarányában is.
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A „G3” terhelési szakaszt építették át legkésőbb és annak is a legfiatalabb része a 49-56 közötti
szakasz. A szakaszon számottevő hiba nem található, viszont a vezetéstávolság értéke ebben a
terhelési szakaszban szinte mindenhol eléri a 100%-os hibaarányt. Ennek oka, hogy a pályát
1%-os oldaleséssel építették, így a külső sínszál magassági kopása miatt a vezetéstávolság a
teljes szakaszon meghaladja a fenntartási határértéket. A bal vágány 38-as számú szegmensében
jelentős hosszban nyomszűkület tapasztalható, melyet valószínűleg építési hiba okozhatott.
A VIII. Mellékletben a 61-es villamos Szél Kálmán tér és Hűvösvölgy közötti szakaszának
kvázi-objektív állapotfelmérése is megtalálható.

6.4.

Online pályahiba regisztráló űrlap és adatbázis

Egy gyalogos vonalbejáráson alapuló állapotfelmérési módszertervezet és a hozzá kapcsolódó
térinformatikai rendszer kidolgozását végeztem el Budapest villamoshálózatára. Az állapotfelmérési
rendszer célja, hogy könnyen mérhető, vagy vizuálisan könnyen azonosítható vágányparaméterek
alapján állítson elő egy a pálya állapotát reálisan jellemző minősítószámot. A közúti vasutaknál
azonban a városi kötöttségekből adódóan nagyon sokféle pályaszerkezetet alkalmaznak, így a
pályaállapot egységes rendszerben történő meghatározásához ki kell jelölni azokat a paramétereket,
melyek felépítménytípustól függetlenül a lehető legjobban jellemzik a vizsgált pályaszakaszt.
A vágánymérések és a vizuális megfigyelések alapján meghatározott értékeléseket, a hibák későbbi
elemzése és előrejelzése céljából, célszerű egy térinformatikai rendszerben tárolni.
6.4.1.

Pályaadatok adatbázisa

Összegyüjtöttem a Budapesten alkalmazott felépítménytípusokat, és azok szerkezeti elemeit, illetve
létrehoztam egy táblastruktúrát, amelyben ezeket az információkat tárolni lehet. A kialakított adattábla
struktúrát a IX. Melléklet tartalmazza. Köszönhetően annak, hogy a BKV-nak jelenleg nincs elérhető
adatbázisa, az online hibaregisztráló űrlapban létrehoztam egy modult, ami lehetőséget biztosít a
felépítményi adatok feltöltésére és az adatbázisban való tárolására is. A vonalas létesítmények esetén
nagyon sok adatot kell eltárolni ugyanazon a helyen. Ezt a problémát küszöböli ki a dinamikus
szegmentálás módszere [87], amit én is alkalmaztam az adatstruktúra megjelenítésekor. A dinamikus
szegmentálás alapelvét és az alkalmazott vonaltopólógiát a 12. ábra szemlélteti.
6.4.2.

Hibaadatok adatbázisa

A 2013 ősz óta folyamatosan végzett gyalogbejárások tapasztalatai alapján meghatároztam a
Budapesten alkalmazott felépítmények szerkezeti elemeinek jellemző meghibásodási formáit
[86]. Ezeket a meghibásodásokat hozzárendelve a felépítményi szerkezeti elemekhez
létrehoztam a pályahiba adatok adatstruktúráját. A kialakított adatstruktúrát a IX. Melléklet
szemlélteti.
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12. ábra: Dinamikus szegmentálás és vonaltopológia értelmezése a 49-es villamos vonal esetén

6.4.3.

Hibaregisztráló űrlap

Az állapotfelmérési módszer része egy online hibaregisztráló űrlap7 (13. ábra), amely a
gyalogos vonalbejárások során megfigyelt meghibásodások adatbázisban történő helyalapú,
fényképes rögzítését szolgálja.
A hibabejelentő online űrlap 3 részből áll: a hibahely rögzítéséből, a felépítménytípus
azonosításából, továbbá az egyes szerkezeti elemek meghibásodásainak kiválasztásából.
A hibahely beazonosíthatósága az irány, a megálló vagy megállóköz illetve GPS koordinátákat
is rögzítő fényképezőgép segítségével vagy utca, házszám megadásával történik.
A felépítménytípus azonosítása az adatbázisban előre letárolt adatok alapján lehetséges. Az
adatbázis tartalmazza a Budapesten alkalmazott felépítménytípusokat és azok szerkezeti
elemeit is. A hibahely és a felépítmény típusának azonosítása után megadhatók az egyes
szerkezeti elemek észlelt meghibásodásai. A szerkezeti elemek lehetséges meghibásodási
formái szintén az adatbázisban vannak tárolva, de lehetőség van ezek pontosítására,
kiegészítésére a gyakorlati tapasztalatok alapján.

7

Az űrlap online elérhetősége: http://152.66.15.241/Hibabejelento/index.php
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13. ábra: Az online hibaregisztráló űrlap és az adatfeltöltés lépései:
1. lépés: Hibahelyazonosítás; 2. lépés: Felépítményadatok bevitele (ha szükséges);
3. lépés: Meghibásodott pályaszerkezeti elem és a hiba típusának megadása, illetve a hibáról készült
fénykép feltöltése.
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A vizsgált pályaszerkezet avulása az elvégzett állapotértékelések tükrében

A méréseket feldolgozva, meghatároztam a vizsgált szakaszok pályaállapotának avultsági
fokát, mind kvázi-objektív, mind pedig a szubjektív állapotértékelés alapján is. A kétféle
vizsgálat arányos eredményeket hozott. Ez annak köszönhető, hogy a látható hibák szoros
kapcsolatban vannak a mérőeszközökkel mérhető hibákkal, hiszen sok helyen ok-okozati
összefüggés van a szubjektív, illetve a kvázi-objektív szempontok között.
Jóllehet az objektív és a szubjektív mérési eredmények között azonos tendencia fellelhető (lásd ívek
állapota, vagy a új és a nagyon rossz állapotú szakaszok kimutathatósága), ennek ellenére a szubjektív
állapotértékelés elsősorban csak a forgalombiztonság szempontjából kritikus pályaszakaszok
kiszűrésére alkalmas, a mérési eredményekkel csak korlátozottan hasonlítható össze.
A vizsgált szakaszok állapotértékelését a 14. ábra és a 15. ábra szemlélteti (az azonos
elnevezésű, de * szimbólummal megjelölt szakaszok az ellenkező menetirányú vágány
felmérését mutatják). A 7. ábrán bemutatott vizsgálati helyszíneket a forgalmi terhelés alapján
homogén szakaszokra osztottam, amit a szakasz betűjele melletti sorszám mutat. Az egyes
vonalszakaszok több típusú geometriai elemből állnak, melyek avultsági foka széles skálán
változhat. Kis sugarú ívek jellemzően hamarabb avulnak el, mint a nagy sugarúak, vagy az
egyenes pályaszakaszok. Ennek köszönhetően fontos a szakaszhoz tartozó geometriai elemek
értékeinek szórását is figyelembe venni. Amennyiben a szórás kicsi, arra következtethetünk,
hogy a teljes szakasz hasonló avultsági szinten van, ellenkező esetben a különböző geometriai
elemek avultsági fokát külön is meg kell vizsgálni. A diagramokban a terhelési szakaszhoz
tartozó minimum, maximum értékeket ábrázoltam, valamint a geometriai elemek hosszával
súlyozott átlag pályaállapotot. A fentieken túlmenően az építés éve és a 2016 márciusi
menetrend alapján meghatározott forgalmi terhelést is ábrázoltam.
Pályabejárásaim által szerzett tapasztalataim alapján határértékeket határoztam meg,
figyelembe véve a TrackScan által mért paramétereket, a látható hibákat, a járművön
közlekedve érzékelhető dinamikai hatásokat, sebességkorlátozásokat, valamint a járművek
tényleges sebességét. A 14. ábrán és a 15. ábrán a fenntartási-, és az azonali beavatkozási
mérethatár került ábrázolásra.
A pálya-jármű rendszert tekintve összefüggés van a tengelyáthaladás, az életkor és a pályaállapot
avultsági foka között. Az összefüggések keresésének az alapja, hogy a fenti három tulajdonság
közül egynek a rögzítésével, a másik két paraméter változása összehasonltható. Elsőként tekintsük
a 61-es vilamos felmért szakaszait („J” jelű szakaszok). A vonalra becsatlakozó viszonylatok
számának növekedésével a pálya avultsági foka is megváltozik. A Budaörsi út / Villányi út
megállótól a Nagyenyed utcáig csak a 61-es és a 17-es villamos közlekedik („J1” szakasz). Az
1999-es építési évet figyelembe véve várható volt a magas avultsági állapot (14. ábra).
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14. ábra: A kvázi-objektív állapotfelmérés eredménye: a.) forgalom és járműösszetétel a vizsgált
szakaszon; b.) a pályaállapot romlási foka

(* ugyanazon pályaszakasz ellenkező menetirányú vágánya8)

A Nagyenyed utca után becsatlakozik az 59-es villamos is („J2” szakasz), aminek a
következménye a pálya állapotának intenzívebb romlása (15. ábra). A vonal legterheltebb szakasza
az 56-os villamos becsatlakozása után található („J3” szakasz). Ennek a szakasznak az avultsági
állapota viszont szignifikánsan jobb a megelőző szakaszokénál köszönhetően annak, hogy ezt 3 éve
újították fel (14. ábra és 15. ábra).
A 61-es „J1” szakaszán, valamint a 49-es villamos „G3” szakaszán (Szent Gellért tér – Deák tér között)
a forgalmi terhelés nagyságrendileg megegyezik. A pályaszerkezetek életkora azonban eltérő, közel 12
év van a két felépítmény építése, átépítése között. Mind a szubjektív (15. ábra), mind pedig a kváziobjektív értékelésből (14. ábra) is látszik, hogy különbség van a „J1” és a „G3” szakasz átlagos
avultsági állapota között. Meg kell jegyezni, hogy a szubjektív értékelés csak kisebb mértékű
különbséget mutatott ki.
Az 1-es villamos „A” jelű szakaszát 2015-ben újították fel. Ez megmutatkozik a szubjektív és
a kvázi-objektív állapotértékelés alapján is, hiszen mind a két értékelés szerint a kapott
pontszám közel van az 1-hez (a nagyon jó állapothoz).
Megemlítendők a szakaszátlag alapján jó állapotú, de nagy szórással rendelkező szakaszok is.
Ilyen szakaszok a 15. ábrán a 47-es villamos viszonylat „F” jelű szakasza, illetve a 49-es
villamos viszonylat Fővám tér – Deák Ferenc tér között lévő „G3” jelű szakasza.
8
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15. ábra: A szubjektív állapotfelmérés eredménye: a.) forgalom és járműösszetétel a vizsgált
szakaszon; b.) a pályaállapot romlási foka

(* ugyanazon pályaszakasz ellenkező menetirányú vágánya9)

Ezekben az esetekben az ívek állapota számottevően módosítja a szakasz átlagos avultsági állapotát.
Az esetek nagy részében a meglehetősen jó állapotot egy-egy jellemzően kis sugarú ív rossz állapota
rontja le. A kvázi-objektív állapotértékelés alapján (14. ábra) magas avultsági fokkal rendelkező
szakaszok közül a BKV a Teleki László térnél lévő kritikus „E” szakaszt és a 49-es villamos „G2”
jelű Móricz Zsigmond körtér – Szent Gellért tér közötti szakaszát már felújította.
A fejezetben közölt két állapotfelmérési módszer az adott körülmények figyelembe vétele
mellett biztosíthat egy meghatározott színtű, jól használható pályaminősítési szolgáltatást.
A szubjektív állapotfelmérés és értékelés elsősorban csak a forgalombiztonságot veszélyeztető
hibák kiszűrésére alkalmas, míg a terheletlen geometriai mérések alapján történő kiértékelés
főként új pálya átvételekor használható eredményesen. A megelőző karbantartási munkák
tervezéséhez a szubjektív és kvázi-objektív állapotértékelés mellett elengedhetetlen egy gépi,
terhelt állapotfelmérési rendszer alkalmazása. Ennek érdekében a közúti vasutak pályaállapotfelmérésére a mérési elrendezésében egy új járműdinamikai mérőrendszert fejlesztettem ki,
amelynek keretében a keréktárcsán rögzített szenzorok adatai is felhasználásra kerültek.
Jóllehet ez a mérőrendszer nem szolgáltat egzakt vágánygeometriai méreteket, mégis alkalmas
a pálya szerkezeti elemeinek és egyenetlenségeinek minősítésére.

9
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A terhelt pálya állapotfelmérésének új módszere

Egy járműdinamikai mérőrendszer a pálya-jármű rendszerben kialakuló dinamikus többletigénybevételeket képes mérni erő és gyorsulásmérők segítésével. A jármű mozgása során
fellépő gyorsulások járulékos dinamikai erőket ébresztenek, melyek a pálya és a jármű
alkatrészeinek káros rezgéseit okozzák. Rezonancia esetén átlagon felüli erők is felléphetnek,
melyek ciklikusan ismétlődve a sín és a kerék kopását, meghibásodását idézik elő. A sín
futófelületének meghibásodásai (hullámos és kagylós kopások, hámlások, kipördülési helyek)
komoly hatással vannak az alépítmény állapotára a pálya-jármű rendszer kölcsönös egymásra
hatása miatt. A mai modern közúti vasúti szerelvényekben van megcsúszásvédelem, de ennek
ellenére egy hirtelen indulás vagy vészfékezés komoly többlet-igénybevételt jelent a pálya
számára, így a többlet-igénybevételek detektálása fontos feladat.
A közúti vasúti pálya terhelt állapotfelmérésére egy új mérési elrendezést dolgoztam ki,
amely a kerék-sín kapcsolat rezgésdiagnosztikai vizsgálatán alapul. A pályaminősítés alapjául
szolgáló bemenő adatokat a keréktárcsához rögzített gyorsulásmérő szenzorok szolgáltatják.
A forgóváz-hossztartókon és a kocsiszekrényen elhelyezett további szenzorok csak a mérési
adatok validálását szolgálják. A 16. ábra a felműszerezett szabadonfutó forgóváz és a
csuklóalagút, illetve a csatlakozó kocsiszekrény-részek kialakítását szemlélteti.

16. ábra: A pálya-jármű kapcsolat, mint lengőrendszer:
a kerékre (WA), forgóváz-hossztartóra (BA) és a kocsiszekrényre (CBA) szerelt szenzorok
mérési elrendezése és mérési irányaik (a mérőforgóváz járművön belüli helyzete: 17. ábra)

Az általam kifejlesztett mérőrendszer abban is újszerű megoldás, hogy a forgó mozgásból adódó
többletterhelés miatt a mérőrendszer alacsony sebesség mellett (10 – 50 km/h) is alkalmas a
beavatkozást igénylő pályahibák azonosítására. Az elképzelés az erre a célra forgalomból kivont,
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üzemképes Ganz gyártmányú Ipari Csuklós villamoson került kialakításra. A mérőrendszer kiépítését
a Budapesti székhelyű METALELEKTRO Méréstechnika Kft. szakembereivel együttműködve
végeztem el. A kelenföldi kocsiszínben és a 41-es villamos vonalon a felműszerezett villamossal nagy
számú tesztmérést végeztünk, amelyek alapján megállapítottam, hogy a közúti vasutaknál
alkalmazott maximális sebesség esetén a mérőrendszer által rögzített gyorsulásadatok
értéktartománya a keréken és a forgóvázhossztartón ±24g, míg a kocsiszekrényen ±1g. Ezért a
szenzorok érzékelési tartományának kerék esetén ±24g-t, míg a kocsiszekrény esetén ±6g-t
választottam. Az alkalmazott nano-elektromechanikus gyorsulásmérő szenzorok (angol
rövidítéssel: MEMS)10 0,5 Hz és 1 kHz közötti mintavételezési frekvenciával képesek rögzíteni
az adatokat. A műszaki szempontból releváns pályahibák azonosításához azonban nem volt
szükség a szenzorok mintavételezési kapacitásának teljes kihasználására.
A járművet tömegrugó rendszerként értelmezve beszélhetünk rugózott, részben rugózott, illetve
rugózatlan járműszerkezeti elemekről. A rugózatlan tömeg sajátrezgési frekvenciája 20 és
2000 Hz, a részben rugózott tömeg 5 – 20 Hz, míg a rugózott tömeg 0,7 – 5 Hz
sajátfrekvenciával rendelkezik (6. táblázat). Az 6. táblázatban szereplő értékeket az (1)
összefüggés szerint határoztam meg.
6. táblázat: A pályahiba hullámhossz [m] és a keletkező gerjesztés frekvenciája [Hz] közötti
kapcsolat a jármű sebességének függvényében [km/h]:
Pálya szerkezeti elemei; Rugózatlan tömeg (kerékpár); Részben rugózott tömeg (forgóvázhossztartó), Rugózott tömeg (kocsiszekrény)
Sajátfrekvencia [Hz] a λ hullámhossz [m] függvényében
50

0.035
397

0.06
231

0.25
56

0.6
23

2
7

25
0.56

70
0.20

120
0.12

40

317

185

44

19

6

0.44

0.16

0.09

30

238

139

33

14

4

0.33

0.12

0.07

25

198

116

28

12

3

0.28

0.10

0.06

20

159

93

22

9

3

0.22

0.08

0.05

Sebesség [km/h]

λ [m]

A közúti vasutaknál a forgalom zavarása nélkül alkalmazható legnagyobb mérési sebesség
(25 km/h) alapján a maximális gerjesztési frekvencia 198 Hz (6. táblázat). A Nyquist-Shannon
mintavételezési elvet figyelembe véve, a mérések során a mintavételezési frekvenciát 400 Hz-nek
választottam, így a mérhető pályahiba hullámhosszok tartománya 0,035 és 25 m között változik.

7.1.

Felműszerezett jármű főbb műszaki tulajdonságai [81]

A mérőrendszer egy GANZ nyolctengelyű, csuklós villamos motorkocsira lett telepítve
(továbbiakban: „ICS”). A jármű vezetőállás felöli végein egy-egy hajtott forgóváz, míg a csukló
A nano-elektromechanikus szenzor egy hermetikusan lezárt térben lévő tartókar, ami egy rá rögzített tömeget tart.
Gyorsulás esetén a kar és a tömeg elmozdul egyensúlyi helyzetéből és a kitérés mértékéből kiszámítható a gyorsulás.
10
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alátámasztási helyein egy-egy futó forgóváz található. A hajtott kerekek fékezése dobfékkel
történik, míg a szabadonfutó tengelyek esetén tárcsafékkel. A jármű gumirugózott, a tengelyre
mereven felsajtolt kerekekkel rendelkezik. A forgóváz a merev szerkezeti kialakítása miatt csak
részlegesen tud ívben való haladás esetén sugárirányban beállni. A jármű egyik legfontosabb
jellemzője, hogy nincs benne nyomatékszabályozás, kerékmegcsúszás elleni védelem, azonban
a kontrollerben van egy fél-automatikus indítómű, ami menetre kapcsolásnál csillapítja a
hirtelen indulás káros következményeit.
7.1.1.

Forgóváz kialakítása [88]

A két szabadonfutó Jacobs típusú forgóváz a csuklóalagutak alatt található. A forgóvázon belül a
két hossztartót egy úgynevezett terepjáró szerkezet köti össze, ami lehetővé teszi a hossztartók
elfordulását a pálya egyenetlenségeinek megfelelően (XI. Melléklet). A forgóvázon belül a
tengelyekre rásajtolt belsőcsapágyas, gumirugózott kerekek találhatók. Az alapvető különbség a
hajtott és a szabadonfutó forgóvázak között a szerkezet robusztussága mellett a gumitojások
számában nyílvánul meg. A hajtott forgóváz esetén oldalanként négy, míg a szabadonfutó forgóváz
esetén oldalanként két munkaemésztő gumirugó („gumitojás”) található. A gumirugózott kerék
rugalmasságát a keréktárcsára helyezett gumiszalag, illetve az abroncs és a fémszegmens közé
elhelyezett gumituskó biztosítja (X. Melléklet).
7.1.2.

Csuklóalagút

A jármű kocsiszekrényét három részre oszthatjuk „A”, és „B”, illetve a közbenső „C” kocsi
szekrényrész. Az egyes csatlakozó szekrényrészek között egy keret ún. csuklóalagút található. A keret
aljára illeszkedik a forgóváz és a keretbe csatlakoznak az „A” és „B” kocsiszekrényrészek is.

17. ábra: GANZ nyolctengelyű, csuklós villamos motorkocsi szerkezeti felépítése
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Mérési elrendezés

A jármű mindkét végén egy-egy hajtott forgóváz, míg a csukló alátámasztási helyein egy-egy
futó forgóváz található. Szerkezeti kialakításuk hasonlósága ellenére jelentős különbség van a
forgóvázak futási tulajdonságai között. A hajtott forgóváz esetén a hajtásból adódó
többletigénybevételek is megjelennek, amelyek a pályahibák szempontjából kisebb
jelentőségűek. Mindezek miatt a jármű „A” vége felöli szabadonfutó forgóvázára (17. ábra)
hat 3-tengelyű gyorsulásmérő szenzor került rögzítésre: négy a kerekeken (WA: Wheel
Acceleration), kettő pedig a forgóváz-hossztartókon (BA: Bogie Acceleration). Egy további 3tengelyű gyorsulásmérő szenzor került felhelyezésre a jármű padlójára a forgócsap közvetlen
közelében a „C” kocsiszekrényrészen (CBA: Car Body Acceleration). A kialakított
mérőrendszerben használt szenzorok elnevezése a 18. ábrán látható.
A mérőrendszer lehetővé teszi a többszintű dinamikai hatások érzékelését. A jármű
hajtásrendszerében jelentős csillapítást biztosító elemek találhatók, mint a gumirugózott
kerekek, rugalmas csapágykapcsolatok és lengéscsillapítók (energiaemésztő gumirugók).
A közvetlen sín-kerék kapcsolat dinamikus hatásait a kerékre rögzített szenzorok, míg a
járműszekrényre átadott, már csillapított hatásokat a forgóváz-hossztartón elhelyezett
szenzorok mérik.

18. ábra: Mérőforgóvázon elhelyezett szenzorok jelölése

A felműszerezett forgóváz szenzorai közül a mérésnél mindegyik rögzítésre kerül, viszont az
egyes pályaállapot megítélési paraméterek esetén a figyelembe vett szenzorok eltérőek a
vizsgált paraméter fizikai jellegétől függően.
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Kerékre szerelt szenzorok

A gyorsulásmérők kerékre történő rögzítését egy fémlemez biztosítja, mely két távtartóval
illeszkedik a keréktárcsán lévő két furatba (19. ábra, valamint további részletrajzok a
X. Mellékletben találhatók). A lemezen a gyorsulásmérő rögzítése kábelkötegelővel és kétoldali
ragasztóval történik. A gyorsulásmérő hossztengelye a sugárra merőleges, így a mérési tengelyek
az érintőirányú-, a centrifugális-, és oldalgyorsulást mérik. Az érintőirányú és centrifugális
gyorsulások főként az oldal-, és függőleges irányú pályaegyenetlenségek, valamint a kerék
megcsúszás detektálására használatosak, míg az oldalgyorsulás a jármű dinamikus mozgását (sínkerék közötti dinamikus igénybevétel) jellemzi.

19. ábra: A kerékre rögzített gyorsulásmérő szenzorok helyzete és mérési irányaik.

7.2.2.

Forgóváz-hossztartóra szerelt szenzorok

Az ICS villamos forgóvázának úgynevezett terepjáró tulajdonsága miatt a gyorsulásmérőt a két
hosszgerendát összekötő „terepjáró szerkezet” tengelyvonalában érdemes rögzíteni. A szenzorok
mindkét forgóváz-hossztartón elhelyezésre kerülnek, annak érdekében, hogy a sínszálak geometriai
egyenlőtlenségeit külön-külön is meg lehessen határozni. A futó forgóváz esetén a hossztartó
felületén nem áll rendelkezésre elegendő hely, így a gyorsulásmérő a hossztartó oldalsó részén
került rögzítésre. A forgóváz-hossztartóra szerelt szenzor elhelyezkedéséből adódóan szűri a
pályahibákat. A forgóvázon belüli kerék tengelyek 1,80 m távolságra helyezkednek el egymástól.
Ez a keréktengely távolság nagyban befolyásolja a forgóvázra szerelt szenzor által érzékelhető
pályahibákat (20. ábra). Ha a jármű egy a keréktengely távolság közel kétszeresének megfelelő
hullámhosszú pályahibán halad, akkor a forgóváz-hossztartó a terepjáró szerkezet tengelye körül
nagy elfordulásokat végez, de a tengelynek függőleges irányú elmozdulása nem lesz tapasztalható.
Abban az esetben, ha a jármű a keréktengelytávolsággal közel megegyező hullámhosszúságú
fekszinthibán halad, akkor nem lesz elfordulás, viszont jelentős függőleges irányú elmozdulás lesz
tapasztalható. A valóságban a pályahibák hullámhossza folyamatosan változik, de a forgóváz
előzőekben említett mozgásai jellegzetes jelalakot jelentenek a mért gyorsulásadatokban.
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20. ábra: A forgóváz-hossztartóra szerelt szenzor geometriai szűrési effektusa a pályahibák
érzékelése szempontjából [76]

A forgóváz-hossztartóra szerelt szenzor csak az 3,6 m-nél nagyobb hullámhosszú pályahibák
kimutatására alkalmas a forgóvázon belül alkalmazott keréktávolságok miatt. Az ennél kisebb
hullámhosszú egyenetlenségeket a kerékre szerelt szenzorok képesek kimutatni.
7.2.3.

Járműszekrényre szerelt szenzor

Egy 3-tengelyű gyorsulásmérő a jármű „C” részének alsó padlósíkjára került rögzítésre. A szenzor
tengelyein mért dinamikai jellemzők az alábbiak: pályairányban rögzítésre kerül a jármű transzverzális
gyorsulása, lassulása; függőleges és oldalirányban a kocsiszekrény ilyen irányú kilengéseit méri.
A jármű Jacobs forgóvázzal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy a forgóváz közvetlenül a csuklóalagút
alatt helyezkedik el és a kocsiszekrények erre támaszkodnak fel. Ez a kialakítás nagyon kedvező a
járműfutás szempontjából. Ívben haladáskor a jármű kocsiszekrénye és a forgóváz egymáshoz képest
elfordul. Ezt a hatást képes mérni a szekrényre szerelt szenzornak a pályatengelyre merőleges irányú
komponense. Ezek az adatok lehetőséget adnak az irányviszonyok sebességtől függő azonosítására.
Fontos megjegyezni, hogy kis sebesség esetén, jellemzően indulás után, a kocsiszekrény saját
tehetetlenségéből adódóan lengeni kezd, amelyet nem a pályahibák gerjesztenek. Nagyobb sebesség
esetén egy pályahibára hajtáskor szintén lengésbe jön, majd a pályaviszonyok jellegétől függően
csillapodik. A pályahibák szempontjából a lengés kezdeti szakasza a mérvadó.
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A mérőrendszer rögzített adatainak előzetes feldolgozása

Az egyes vágányparaméterek megítélése előtt a rögzített adatokat szinkronizálni kell, illetve
néhány előzetes vizsgálatot, átalakítást is végre kell hajtani a későbbi könnyebb adatelemzés
céljából. Az időben rögzített jeleket a megtett út alapján azonos távolságonként, lineáris
interpoláció alkalmazásával újra kell mintavételezni.
7.3.1.

Kerékre szerelt szenzorok mérési adatainak előzetes feldolgozása

A felszerelt szenzoroknak az ideális függőleges, vagy keresztirányú síktól való kismértékű
eltérése a rögzített gyorsulásadatok alapvonalának eltolódását eredményezi, amelyek
eltávolítása szükséges a további adatfeldolgozás előtt. A kerékszenzorok esetén egy kiemelt
további fontos feladat a függőleges értelmű ún. kvázi-függőleges kerékgyorsulás előállítása az
érintő-, és a sugárirányú irányú komponensekből.
A.) Kerékre szerelt szenzorok szinkronizációja
A felműszerezett jármű merevtengelyes forgóváz kialakítással rendelkezik, amelynek
köszönhetően a tengelyhez mereven felsajtolt kétoldali kerekekre rögzített szenzorok mindig
szinkronban vannak. A szenzorok indításából adódó időbeli eltéréseket keresztkorrelációs
függvény alkalmazásával küszöböltem ki.
B.) Kerék érintő-, és sugárirányú gyorsulás komponensek feldolgozása
A kerék forgásából adódóan a gyorsulásmérő szenzorok mérési eredményei több összetevőből
állnak. Egyrészt a haladó mozgásból eredő gyorsulás és a nehézségi gyorsulás járulékos
komponensei, másrészt a forgómozgásból adódóan a sugárirányú-, és az érintőirányú
gyorsulások alkotják a mért jelet (21. ábra).

21. ábra: Gördülő kerék kinematikai modellje:
a.) nehézségi gyorsulás komponensei; b.) haladó mozgás gyorsulásának komponensei; c.) sugár-, és
érintőirányú gyorsulások komponensei

A g nehézségi gyorsulás, p̈ haladó mozgás gyorsulása és forgómozgás hatására az alábbi
gyorsulás komponensek jelennek meg a mérési tengelyeken:
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ax   g sin   p cos  

rs
p  wx ,
rw

r
a y   g cos   p sin   s2 p 2  wy ,
rw

(5)

ahol p̈ [m/s2] a haladó mozgás gyorsulása; ṗ [m/s] járműsebesség; θ [rad] a szenzor szögpozíciója a keréken (a referencia (zérus) szögpozíciót az OA egyenes szakasz jelöli a 21. ábrán);
g [m/s2] nehézségi gyorsulás; ax [m/s2] érintőirányú gyorsulás, ay [m/s2] sugárirányú gyorsulás;
wx és wy a mérési tengelyeken mért rezgésgyorsulások („zaj”). A fenti komponenseket és a
szűrési frekvenciákat a 22. ábra szemlélteti.

22. ábra: A keréken mért gyorsulás adatok komponensekre bontása (a = b+c+d):
a.) mért gyorsulás b.) sugárirányú gyorsulás a nehézségi gyorsulás hatása nélkül;
c.) a nehézségi gyorsuláskomponens; d.) „zaj” (maradó rezgésgyorsulás)

A sugárirányú gyorsuláskomponens meghatározható egy 0,5 Hz-es negyed rendű Butterworth
alul-áteresztő szűrő, a gravitációs komponens egy 0,5 és 10 Hz közötti sávszűrő míg a maradó
rezgésgyorsulás komponens egy 10 Hz-es felül-áteresztő szűrő alkalmazásával. A szűrőkarakterisztika függvényeket a XII. Melléklet tartalmazza. Az alkalmazott alul-, felül- illetve
sáváteresztő szűrők összege a vizsgált jelet adja vissza. A sávszűrő áteresztési tartományának
kijelölésekor alapvető szempont volt a közúti vasuton alkalmazott sebesség tartományhoz (15
–40 km/h) tartozó kerék forgási frekvenciáknak (kb. 2 – 6 Hz) megfelelő jel megtartása.
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C.) Kerék oldalgyorsulás komponens feldolgozása
A szenzorok felszerelési pontatlanságából adódó oldalgyorsulás alapvonal eltolódását el kell
távolítani még az adatfeldolgozás megkezdése előtt. A keréken mért oldalgyorsulásokat
alapvetően egy magas és egy alacsonyfrekvenciás komponensre bonthatjuk: az alacsony
frekvenciás komponenes a kerékpár keresztirányú kitérését, míg a magasfrekvenciás
komponens az ütéseket és periódikus gerjesztéseket tartalmazza.
D.) A mért jellemzők útalapú helyazonosítása a keréken mért gyorsulásadatokból
A kerék és a sín között fellépő többlet-igénybevételek szelvényszintű beazonosítása
meghatározható a keréken mért gyorsulásadatokból. Egy lehetséges mód a Kálmán-szűrő
alkalmazása, amely egy megfelelő fizikai modell megválasztása mellett (21. ábra) alkalmas a
keréken mért ax és ay gyorsulásadatokból, a nem mért járműparaméterek kiszámítására, mint
például a jármű által megtett út, pillanatnyi sebesség és horizontális gyorsulás.
A másik lehetőség a szögelfordulás meghatározása. A mért gyorsulásjelek 0,5 és 10 Hz közötti
frekvencia komponenseinek szűrésével megkaphatjuk a forgómozgás gravitációs gyorsulásból
eredő agy és agx komponenseit (23. ábra), amelyekből lehetőségünk van a szögelfordulás
meghatározására a (6) összefüggés alapján:

arc tan

agx
agy

,

(6)

ahol θ a kerék szögelfordulása, agy gravitációs komponense a sugárirányú gyorsulásnak [m/s2],
agx gravitációs komponense az érintőirányú gyorsulásnak [m/s2].

23. ábra: Érintő- és sugárirányú kerékgyorsulások 0,5 és 10 Hz frekvenciasávra szűrt komponensei
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A szögelfordulásból meghatározható a fordulatszám és a tényleges kerékátmérő ismeretében a
megtett út is. A 24. ábra mutatja a mért kerékgyorsulásadatokat, a számított szögelfordulást,
valamint a megtett utat. Az így meghatározott út pontossága függ a jármű hajtásrendszerének
szerkezeti kialakításától, műszaki állapotától, a megtett út hosszától és a kerékmegcsúszások
számától is. A megtett út pontosságát a Ferencvárosi kocsiszínben végzett futástesztek alapján
határoztam meg. A mérések megkezdése előtt kalibrált mérőműszerrel megmértem a
felműszerezett kerék átmérőjét. Fontos megemlíteni, hogy a futástesztek során alkalmazott
jármű forgóvázai frissen esztergáltak voltak. A megtett út számításánál figyelembe vett
kerékátmérő 658 mm volt, amely kerék fordulatonként 2,06 m megtett utat jelent. A futástesztek
során először méréseket hajtottunk végre egy 300 m hosszú egyenes tárolóvágányon, ahol a
normál üzemi körülményektől eltérő, intenzívebb gyorsitás és fékezés esetén hasonlítottam
össze a jármű útjeladójából kinyert és a kerék gyorsulásadatokból számított megtett utat.
A tesztek második részében a kocsiszíni hurokvágányon végeztünk méréseket, ahol a kis sugarú
ívek miatt a kerékmegcsúszás hatását is figyelembe lehetett venni.
A mérések során azt tapasztaltam, hogy a felműszerezett jármű rossz futási tulajdonságának
köszönhetően, induláskor és fékezéskor szignifikáns lökés generálódik, mely miatt az első és az
utolsó kerékfordulat nem minden esetben került azonosításra. Mind az egyenes pályaszakaszon,
mind pedig a hurokvágányon végrehajtott tesztek esetén a számított és a tényleges megtett út
között az eltérés jobb volt, mint 5 m. A futástesztek eredményét a XIII. Melléklet szemlélteti.
A hurokvágány esetén a tényleges megtett úthoz (661 m) képesti eltérés 2,4 m volt. A fentiek
tükrében kijelenthető, hogy a számított megtett út pontossága átlagos megállótávolságra nézve
(300 m-en) jobb, mint 5 m, amely az azonosított pályahiba gyalogos vonalbejárás során történő
azonosításához elegendő.

24. ábra: A megtett út meghatározása a nyers gyorsulásadatokból
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A fentiekben bemutatott módszer kielégiti ugyan a közúti vasúti üzemeltetési gyakorlatban alkalmazott
utca, házszám alapú hibahelyaznosítás pontossági követelményeit, viszont a szelvényszintű
azonosításhoz a jármű útjelének alkalmazása szükséges. A következő fejezetek ábráin szemléltetett
mérési eredmények helyazonosítása a jármű útjeladója alapján történt. A jérmű különböző fődarabjain
rögzített gyorsulásadatok út alapú újramintavételézésének módszerét pedig a II/b. Melléklet ismerteti.
E.) Kvázi-függőleges kerékgyorsulás számítása
A kerék síkjában működő függőleges gyorsulást a 0,5 Hz-es felül-áteresztő szűrővel szűrt érintő
és centrifugális irányú gyorsuláskomponensekből a (7) összefüggés szerint határozhatjuk meg.

Q
ahol
Q

ay ,szűrt sin

ax,szűrt cos ,

(7)

– kvázi-függőleges kerékgyorsulás;

ax,szürt – szűrt érintőirányú gyorsulás (0,5 Hz felül áteresztő szűrő);
ay,szürt – szűrt sugárirányú gyorsulás (0,5 Hz felül áteresztő szűrő);
θ

– kerék szögelfordulása, a (6) összefüggés szerint.

Az előállított kvázi-függőleges gyorsuláskomponenst a 25. ábra szemlélteti.

25. ábra: Kvázi-függőleges kerékgyorsulás meghatározása a keréken mért gyorsulásadatokból
a.) mért érintő- és sugárirányú kerékgyorsulás; b.) számított Q kvázi-függőleges kerékgyorsulás

7.3.2.

Forgóvázra és a kocsiszekrényre szerelt szenzorok mérési adatainak előzetes
feldolgozása

Mind a kocsiszekrényre, mind pedig a forgóvázra szerelt szenzorok esetén a legfontosabb
feladat a pontatlan szenzor elhelyezésből adódó alapvonaleltolódás eltávolítása. A mért adatok
kiértékelése történhet a mozgóátlag és mozgószórás adott kiértékelési hosszon való
alkalmazásával, vagy egy összekapcsolt alul-és felül áteresztő szűrő alkalmazásával. Az
alkalmazott adatelőkészítési módszereket a II/b. Melléklet mutatja be.
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Mérőrendszer kalibráció

Az inerciális mérőrendszerek által szolgáltatott adatok jelentősen függnek mind a pálya, mind pedig a
jármű műszaki állapotától, így a jármű műszaki állapotának közel állandó szinten tartása és ellenőrzése
fontos kritériuma a mérőrendszer megbízható alkalmazásának. Algoritmusokat dolgoztam ki, illetve
követelményeket fogalmaztam meg, amellyel a jármű műszaki állapotának változása kimutatható.
7.4.1.

Követelmények

A pálya-jármű rendszer szemléletből következően a megfogalmazott követelmények mindkét
alrendszerre külön kerültek megfogalmazásra.
A.) Pálya-alrendszer: tesztpálya
A jármű műszaki állapotának változását egy időben nem, vagy csak elhanyagolható mértékben
változó műszaki állapotú tesztpályán végzett rendszeres méréssel érdemes vizsgálni.
Tesztpályának egy olyan kis forgalmú pályaszakaszt célszerű kijelölni, ahol lehetőség van a
különféle felépítménytípusok jellegzetességeinek és a különböző oldalesésű pályaszakaszok
vizsgálatára is, illetve ahol elegendő egyenes pályahossz is rendelkezésre áll a jármű féktesztjének
elvégzésére (kb. 150 m). További fontos kritérium, hogy legyen lehetőség olyan mesterséges
hibák kialakítására, amelyek a vasúti üzem biztonságát nem veszélyeztetik, viszont lehetővé
teszik a mérőrendszer pályahiba detektálási módszereinek tesztelését, az azonosítási pontosság
meghatározását. A kalibráció szempontjából elengedhetetlen, hogy a jármű a tesztpályán az „A”
és „B” végével is végig haladjon. Ennek biztosítása érdekében feltétlenül szükséges, hogy a
tesztpálya közelében legyen lehetőség a villamos megfordítására. A kétirányú tesztfutások a
fentieken túlmenően lehetővé teszik a mérés megismételhetőségének, illetve a menetiránytól való
függőségének ellenőrzését is. A sebességfüggőség kezeléséhez az eltérő sebességgel végrehajtott
tesztfutások vizsgálata indokolt, amely során elő kell állítani a rögzített gyorsulásadatok sebességtől
függő karakterisztika függvényeit.
B.) Jármű alrendszer: jármű műszaki állapotbecslés és szenzorkalibráció
A mérőrendszer szempontjából az egyik legkritikusabb jármű oldali műszaki probléma a
laposkerék. Lapos kerék esetén a keréktárcsán rögzített érintő és sugárirányú gyorsulás
adatokban a kerék kerületének megfelelő távolságonként kiugró értéket tapasztalhatunk. Ebben
az estben a kereket esztergálni kell és a mérések nem hajthatók végre.
A különböző járműfődarabokra szerelt szenzorok mérési adatainak kalibrációja hasonló elven
történik. A kerékre szerelt szenzorok ax és ay mérési tengelyein rögzített adatok esetén a
kalibráció a kvázi-függőleges kerékgyorsulás alapján történik, amely a nyers adatokból
származtatott mennyiség. A pályairányú gyorsulásadatok kalibrációja a mérőrendszer
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szempontjából nem szükséges, mert a megtett út és sebesség adat a kerék függőleges síkjában
mért érintő és centrifugális irányú gyorsuláskomponenseiből lett meghatározva.
Oldalgyorsulás komponensek kalibrációja
A jármű oldalirányban merevnek tekinthető, így a forgóvázak fordulékonysága és a jármű
dőlési rugózási állandója befolyásolja a rögzített oldalgyorsulásokat. Íves pályaszakaszon a
kocsiszekrényen és a keréken mért oldalgyorsulások arányából meghatározható a járműdőlés
rugózási tulajdonságait jellemző állandó, illetve, ha a forgóváz nem megfelelően fordul, akkor
a kocsiszekrény és a kerék oldalgyorsulás különbsége jellemzi a jármű műszaki problémáját.
A felműszerezett jármű álló helyzetében ellenőrizni kell a gyorsulásmérő szenzorokat. Az álló
helyzetben rögzített adatokban megjelenő szignifikáns zaj a szenzorok műszaki problémájára utal.
Ezt az ellenőrzést érdemes oldalesés nélküli vágányon végrehajtani. (pl: kocsiszinek aknás vágánya).
Ezután konstans sebesség mellett hibamentes egyenes és íves pályaszakaszon kell ellenőrizni a
0,5 Hz-es alul-áteresztő szűrővel szűrt oldalgyorsulás adatokat. Egyenesben az oldalgyorsulások
várható értékének zérusnak kell lenni, míg íves szakaszon a szabad oldlagyorsulás közelítő képletének
eredményével kell összehasonlítani a mért értékeket. Amennyiben szignifikáns (> 0,005g) eltérés
tapasztalható, akkor a szenzorok beállításait ellenőrizni kell!
Függőleges irányú gyorsuláskomponensek kalibrációja:
A függőleges gyorsulásadatok tekintetében a legnagyobb mérést befolyásoló hatása a
kocsiszekrény és a forgóváz között található rugózásnak van. A felműszerezett jármű szerkezeti
tulajdonságától, műszaki állapotától függően a különböző járműfődarabokon mért függőleges
irányú gyorsulások aránya időben változhat. A jármű különböző fődarabjaira helyezett
szenzorok függőleges gyorsulásadataiból megállapítható, hogy főként csak az intenzív ütések
jelennek meg a kocsiszekrényen, a további hatásokat leszűri a jármű felfüggesztése. A kerék és
a forgóváz közötti önbeálló csapágy rugalmassága elhanyagolható a jármű elsődleges
rugózásához képest, így a kvázi-függőleges kerékgyorsulás és a kocsiszekrényen mért
függőleges gyorsulásadatok használhatók fel a jármű műszaki állapotváltozásának
kimutatására. Az azonos pályaszerkezetű felépítményen 5, 10, 15 km/h-s sebességgel végzett
mérések esetén a járműrugózást jellemző kerék / kocsiszekrény hányadost a XIV. melléklet
M14.1-M14.6 ábrái szemléltetik. A felműszerezett jármű teljesen felújított, így a jelenlegi
rugózási

karakterisztikáját

tekinthetjük

kiinduló

értéknek,

amelyet

referenciaként

használhatunk az elkövetkező mérések előtti kalibrációban.
Az azonos járműdarabon lévő szenzorok esetén álló helyzetben, oldalesés nélküli egyenes pályán
vizsgálni kell a függőleges gyorsulásadatok 1g-től való eltérését, míg állandó sebesség alkalmazása
mellett ellenőrizni kell az azonos oldali, illetve a jármű menetirány szerinti bal és jobb oldalán rögzített
adatok várható értékeinek egyezését. Fontos kiemelni, hogy a fenti vizsgálathoz jó állapotú egyenes
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pálya szükséges! A várható érték ellenőrzése céljából statisztikai hipotézis vizsgálatot (t-próbát)
(II/d Melléklet) alkalmaztam. A nyers adatok szignifikáns háttérzajjal terheltek, így kizárólag
szemléltetés céljából mozgó ablakolt min-max eltérést (Peak2Peak11) alkalmaztam (forgóvázra szerelt
szenzor esetén a jármű forgócsaptávolságának megfelelően 6 m, míg kerékszenzor esetén a
keréktengelytávolságnak megfelelően 1,8 m ablakszélességgel). Az így előállított összetartozó adatok
hányadosának várható értéke 1 ideális esetben. A 26. ábra a forgóvázon rögzített bal és jobb oldali
függőleges gyorsulásadatok összehasonlítását szemlélteti 15 km/h-s konstans sebesség alkalmazása
mellett, ahol a 6 m széles mozgóablakkal meghatározott maximum-minimum eltérések hányadosa a két
oldali szenzorok esetén 0,99 és 1,11 között változik, így 95%-os szignifikancia szinten a kalibráció
megfelelt, azaz az alapfeltevés, hogy a kétoldali szenzorok átlaga megegyezik – a hányados várható
értéke 1 – helytálló volt. A 26. ábrán feltüntetésre került a Peak2Peak hányados várható értéke és
szórása is. A jármű azonos oldalán lévő kerekekre meghatározott kvázi-függőleges gyorsulások várható
értékeinek összehasonlítása a XIV. melléklet M14.6. – M14.12 ábráin tekinthetők meg.

26. ábra: A forgóváz-hossztartóra szerelt szenzorok függőleges gyorsulás adatainak kalibrációja
a Szent Gellért tér és Móricz Zsigmond körtér közötti pályaszakaszon (felső ábra): a nyers mérési
adatok csúcstól-csúcsig minősítő elv (Peak2Peak) 6 m-es mozgó ablakkal számított értékei (alsó
ábra): a bal (ay1) és a jobb (ay6) oldali forgóváz függőleges gyorsulás Pk2Pk értékének hányadosa

7.4.2.

A Kelenföldi Kocsiszínben elvégzett kalibrációs futástesztek

A mérőrendszer kalibrálása során vizsgáltam a mérések megismételhetőségét, illetve a mérési irány
befolyásoló hatását is. A mérőrendszer nem szimmetrikus kialakítása miatt a különböző oldalon
lévő szenzoroknak, különböző járművéggel azonos pályaszakaszon végzett mérés esetén ugyanazt
az eredményt kell rögzíteni. A kalibrációs tesztek végrehajtására a Kelenföldi kocsiszín kihúzó
vágánya és a III. sz. tároló vágánya között került sor (27. ábra).

11

Peak to peak: Pk2Pk angol szaknyelvi rövidítése a maximum minimum eltérésnek
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27. ábra: „A” és „B” mérési irányok összehasonlítása a kelenföldi kocsiszínben

A tesztszakasz úgy került kijelölésre, hogy elleníveket és kitérőt is tartalmazzon annak érdekében,
hogy a jármű futási tulajdonságait különböző körülmények között lehessen vizsgálni. A 28. és a
29. ábra 5 egymást követő időben végzett mérést szemléltet. Az 1-es számú referenciamérés
9 km/h, míg a másik négy 15 km/h átlagos sebesség mellett került rögzítésre. A referenciamérést
alacsonyabb sebességgel hajtottuk végre annak érdekében, hogy vizsgálni lehessen a sebesség
különbség okozta eltérések hatását is.

28. ábra: Az „A” és „B” mérési irányok összehasonlítása a keréken mért gyorsulások tekintetében
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A 28. ábra b.) diagramja a kerék oldalgyorsulás 0,5 s-es időablakkal számított mozgóátlagát, míg
a c.) diagramja a kvázi-függőleges kerékgyorsulás hasonló ablakszéleséggel előállított min-max
eltérését (Peak2Peak) szemlélteti. A c.) diagamon a 50 és 150 m közötti csúcsok a felfutós kitérők
keresztezési részét és az ott fellépő többlet-gerjesztődést szemléltetik. Az azonos járművéggel
végzett mérések közötti átlagos eltérés a kitérők közelében 1,0 - 1,4g, míg az ellenkező járművégek
esetén 2,1 - 2,3g. A kitérőktől eltérő folyópályaszakaszon ez az érték jóval kedvezőbb: azonos
járművég esetén 0,29 - 0,67g, míg az ellenkező járművégek esetén 1,59 - 1,72g.
A 29. ábra jól szemlélteti, hogy mind azonos, mind pedig ellentétes járművéggel mérve a rögzített
kerék oldalgyorsulások közötti eltérés 0,025g alatt maradt. Ez alól egyedül a 230 – 240 m között
található ív a kivétel, ahol a 6. számú mérésben kiugró értéket rögzítettünk.
A kalibrációs mérések adatfeldolgozása alapján elmondható, hogy különböző időben azonos
járművéggel végzett mérések adatai felhasználhatók a pályaállapot-minősítés céljaira.

29. ábra: Az „A” és „B” mérési irányok összehasonlítása a keréken mért oldalgyorsulás tekintetében
a 9 km/h-s referencia méréshez viszonyítva
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A kialakított mérőrendszer speciális függőségei
Sebességfüggőség

A dinamikai mérési eredményeket a mérési sebesség jelentősen befolyásolja. Emiatt a mérést a
kiértékelési sebesség tartományon belül kell végrehajtani. A kiértékelési sebesség
megválasztásánál fontos szempont volt, hogy a méréseket necsak üzemszünetben, hanem
forgalom alatt is végre lehessen hajtani annak zavartatása nélkül. Kitérőmérésnél 5-10 km/h,
vonalmérésnél 25 – 30 km/h. Az ettől való (általában negatív) eltérést csak egy meghatározott
mértékig (10%) lehet megengedni, annak érdekében, hogy a különböző időben végzett mérések
összehasonlíthatóak legyenek.
7.5.2.

A jármű műszaki állapotától való függőség

A különböző időben végzett mérések összehasonlíthatósága érdekében a járművet azonos
műszaki állapotban szükséges tartani. A mérési eredményeket nagyban befolyásolhatja a jármű
lengőrendszerében bekövetkezett változás. Rugalmas elemek, lengéscsillapítók találhatók a
kerékben és a forgóváz és a kocsiszekrény között is. Ezen szerkezeti elemek periódikus
vizsgálata, ellenőrzése elengedhetetlen. Egy tesztpálya kialakítása, vagy kijelölése erősen
javasolt, ahol a mérőrendszer 7.4. alfejezet szerinti kalibrálása elvégezhető.
7.5.3.

A mérési iránytól való függőség

A dinamikai alapjellemzők kiértékelésénél figyelembe kell venni a mérés irányát. Attól
függően, hogy a mérés a jármű „A”, vagy „B” végével történik, a rendszernek egy adott
hibatartományon belül ugyanazokat az adatokat kell szolgáltatni. A 7.4 alfejezetben bemutatott
kalibráció alapján elmondható, hogy a különböző járművéggel végrehajtott mérések között
nincs szignifikáns eltérés.
7.5.4.

Felépítményfüggőség

A felépítmények rugalmassága, szerkezeti kialakítása más és más, így a rajtuk való áthaladáskor
rögzített járműdinamikai válasz részben eltérő jellegzetességeket mutathat, hiszen merev
felépítmény esetén

kisebb

függőleges

elmozdulások

és

ebből

adódóan

nagyobb

rezgésgyorsulások, míg rugalmas pályaszerkezet esetén nagyobb függőleges elmozdulások és
kisebb rezgésgyorsulások keletkeznek. A 8. fejezetben bemutatandó pályaállapot minősítő
algoritmusok kidolgozásakor alapvető cél volt a felépítményfüggetlenség, azaz a pályahibák és
a jármű szerkezeti kialakításából adódó rezgések szétválasztása, ami tulajdonképpen azt jelenti,
hogy elkülönítjük a pálya-jármű rendszerben a járműmozgás során folytonosan jelenlévő
„alapzajt” és az arra rárakódó periódikus, vagy tranziens jellegű többlet-igénybevételeket.
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A pályaállapot újszerű megítélése rezgésdiagnosztikai módszerek
alkalmazásával

A fejezetben bemutatom a lokális hibák kiértékelésére kidolgozott, rezgésdiagnosztikán alapuló
új algoritmusokat és az ezen szolgáltatott paraméterek értékeiből, adott hosszon képzett
általános minősító számot is. Budapesten a 41-es villamos vonalán végzett mérési eredmények
statisztikai kiértékelésével meghatároztam a szolgáltatott paraméterek és az általános
minősítőszámra vonatkozó előzetes határértékeket is.

8.1.

A kerék–sín kapcsolat rezgésdiagnosztikai vizsgálatán alapuló új
pályaállapot-minősítő algoritmusok

A pályaállapotfelmérés során a felműszerezett jármű közel állandó sebességgel haladt, annak
érdekében, hogy a vizsgált pályaszakaszok összehasonlíthatóak legyenek. A vízszintes irányú
pályaegyenetlenségeket a kerék síkjából kifelé mutató oldalgyorsulás, míg a függőleges irányú
pályaegyenetlenségeket a kerék síkjában mért érintő-, és centrifugális irányú gyorsuláskomponensekből számított kvázi-függőleges kerékgyorsulás alapján határoztam meg.
Az általam kifejlesztett mérési elrendezésre vonatkozóan sínszálanként és vágányra
vonatkozó algoritmusokat dolgoztam ki, melyek lehetővé teszik a pályahibák által gerjesztett
rezgések és a jármű szerkezeti tulajdonságaiból adódó egyéb rezgések szétválasztását, valamint
a különböző típusú pályahibák azonosítását.
Az algoritmusok kidolgozása során célom volt, hogy a jelenleg használt vágánygeometriai
pályajellemzők mindegyikéhez tartozzon egy a kerék–sín kapcsolat rezgésdiagnosztikai
vizsgálatán alapuló pályaállapot-minősítő paraméter annak érdekében, hogy egyidejű
vágánygeometriai és a rezgésdiagnosztikai mérések összehasonlíthatók legyenek. Amennyiben
a vágánygeometriai minősítés során az adott hibán való áthaladáskor kialakuló járműdinamikai
választ is figyelembe vesszük, kialakíthatunk egy optimális pályaállapot-megítélési módszert.
A 7. táblázat a kidolgozott algoritmusokat és a nekik megfelelő vágánygeometriai
paramétereket foglalja össze. A kidolgozott algoritmusokat három csoportba oszthatjuk az
alkalmazott frekvencia tartománybeli szűrés szerint:
A.) Kinematikai mozgásjellemző vektorok adatfeldolgozása (0,5 Hz aluláteresztő-szűrő)
B.) Maradó rezgésgyorsulások jelfeldolgozása (Idő - frekvencia lokalizáció)
C.) Utazási komfortérzet megítélése
Az algoritmusok első csoportját a kinematikai mozgásjellemző vektorok elemzése szolgáltatja.
Ezek jellemzően 0,5 Hz-es IIR (Infinite Impulse Response) Butterworth-féle alul-áteresztő
szűrővel, vagy 1 s∙Fs szélességű négyszögjel alakú időablakra meghatározott FIR (Finite Impulse
Response) mozgóátlag szűrővel (II/b. Melléklet M2.3. ábra) kerültek meghatározásra.
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7. táblázat: Kidolgozott algoritmusok megfeleltetése a vágánygeometriai paramétereknek (B: bal-;
J: jobb sínszál, vg: vágány)
Kategória

Kidolgozott algoritmus

A
A
A
A
B
B
B
B
C
C

Függőleges irányú többletterelés (J/B)
Keresztirányú többletterelés (J/B)
Siklásbiztonsági pályajellemző (vg)
Keresztfutás-stabilitás (vg)
Függőleges irányú ütés (J/B)
Keresztirányú ütés (J/B)
Függőleges pálya-többletterhelési jellemző (vg)
Hullámos kopás intenzitása (J/B)
Függőleges irányú utazási komfort*
Keresztirányú utazási komfort*

Vágánygeometriai
pálya állapotjellemző
Süppedés
Irányhiba
Irányhiba, nyomtáveltérés
Síktorzulás, túlemelés
Lokális süppedés
Lokális irányhiba
Süppedés
Hullámos kopás
Süppedés
Irányhiba

*Kiértékelés az EN 12299 és UIC 513 szabványok szerint

Az

alkalmazott

algoritmusok

második

csoportját

a

maradó

rezgésgyorsulások

rezgésdiagnosztikai elemzése adja, amely során a maradó rezgésgyorsulásokban lévő
frekvenciakomponensek időbeli lokalizációja, illetve a pálya-jármű okozta gerjesztődések
elkülönítése alapján történik a pályaállapot megítélése.
A harmadik algoritmus csoport a kocsiszekrényen mért gyorsulásadatok emberi komfortérzetre
gyakorolt hatását vizsgálja. Az alkalmazott adatfeldolgozási és kiértékelési módszerek
megfelelnek a vonatkozó szabvány és irányelv (EN 12299, UIC 513) előírásainak.
8.1.1.

Irány és fekszínt egyenetlenségek azonosítása

A sínszálanként külön azonosított irány- és fekszint egyenetlenségek minősítési elve hasonló,
viszont a két megítélt paraméter közötti eltérés miatt a számításkor figyelembe vett szenzorok
száma és típusa eltérő. Az irányparaméter megítélésekor a menetirány szerinti első tengely
kétoldali oldalgyorsulás adatai kerülnek felhasználásra, míg a fekszint egyenetlenségek esetén
az azonos oldali kerék és forgóvázszenzorok együttesen kerülnek felhasználásra. Az
oldalirányú pálya egyenetlenségek tekintetében gyakorlati tapasztalat, hogy a menetirány
szerinti első tengely veszi fel az igénybevételek jelentős részét, míg az őt követő tengely
középvezetéssel halad. A fekszinthibák esetén viszont élhetünk azzal a feltételezéssel, hogy
egyenes pályaszakaszon az azonos oldali szenzoroknak ugyanazt kell érzékelniük.
A pályaegyenetlenségek számítása történhet 1s∙Fs ablakszélességű mozgóátlag, vagy azzal
egyenértékű 0,5 Hz-es Butterworth-alul-áteresztő szűrő alkalmazásával.
A.) Fekszint egyenetlenségek azonosítása
A sínszálanként (bal és jobb oldali szenzorokra) meghatározott függőleges többletterhelés (Ft)
a (8) összefüggés szerint számítható:
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Ft Jobb (i) 

QJE (i)  QJH (i)
Q (i)  QBH (i)
és Ft Bal (i)  BE
2
2

(8)

n

D

Qn 

i

i 1

n

,

(9)

ahol
Q̅BE

– a D = 1s∙Fs hosszúságú minősítő szakaszra számolt átlagértéke a menetirány
szerinti bal első kerék kvázi-függőleges gyorsulásának;

Q̅BH

– a D hosszúságú minősítő szakaszra számolt átlagértéke a menetirány szerinti
bal hátsó kerék kvázi-függőleges gyorsulásának;

D

– a Q mozgó átlagának számításánál alkalmazott ablakszélesség.

Fekszinthibákat a keréken, és a forgóváz-hossztartón elhelyezett szenzorok függőleges irányú
komponensei alapján lehet meghatározni. A kocsiszekrény függőleges irányú lengései nem
minden esetben jelentenek pályahibát. A kerékre szerelt szenzorok esetén, ha a pálya intenzíven
hullámosan kopott, akkor a hullámos kopáson való áthaladásból származó gerjesztődés
elnyomhatja a fekszinthibát, így ilyen esetben a forgóváz-hossztartó szenzorai alapján kell
kiértékelni a szakaszt.
B.) Irány egyenetlenségek azonosítása
A keresztirányú többletterhelés (Kt) a menetirány szerinti bal és jobb első kerék oldalgyorsulás
adatainak mozgóátlaga (szabad oldalgyorsulás):

KtJobb (i)

Z JE (i)

és

KtBal (i)

Z BE (i)

(10)

n

Zn 

D
i 1

n

i

,

(11)

ahol
Z̅BE

a D = 1s∙Fs hosszúságú minősítő szakaszra számolt átlagértéke a menetirány
szerinti bal első kerék oldalgyorsulásának;

Z̅BH

a D hosszúságú minősítő szakaszra számolt átlagértéke a menetirány szerinti bal
hátsó kerék oldalgyorsulásának;

D

a mozgó átlag számításánál alkalmazott ablakszélesség.

Fontos kiemelni, hogy ez a kinematikai mozgásjellemző a kerékpár, illetve a forgóváz
keresztirányú mozgását írja le, amely kis sugarú vezetősínes ívek esetén jól jellemzi az
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ívviszonyokat, viszont a gördüléssel bejárható ívsugár kétszeresénél nagyobb sugarú ívek
esetén a járulékos zajok könnyen elnyomják az alacsony értéke miatt.
8.1.2.

Siklásbiztonság – síktorzulás, túlemelés problémák azonosítása

A síktorzulás a legveszélyesebb pályahiba. Egy járműdinamikai mérőrendszer elsősorban csak
az adott járműkonstrukcióra jellemző, annak műszaki állapotától függő siklásbiztonsági
jellemzőt tud szolgáltatni. Siklásbiztonsági kockázat abban az esetben áll fenn, amikor nagy
terelőerő mellett az egyik oldali kerék tehermentesülése is bekövetkezik. Intenzíven kopott sín
és nem megfelelő kerékprofil esetén ez a jelenség nyomkarima kiemelkedését, a jármű
kisiklását okozhatja. Egy merevtengelyes forgóváz esetén, a tehermentesülés szempontjából
három alapesetet különböztethetünk meg, amelyek közül előre definiált időközönként mindig
a legnagyobb érték adja a siklásbiztonsági paramétert (30. ábra).

30. ábra: A siklásbiztonság számításánál figyelembe vett alapesetek és bemenő adatok értelmezése

 Z K , BE (i )  Z K , JE (i )  (1  QBE (i ) 2 ) 

2 
 Z K , BE (i )  Z K , JE (i )  (1  QJE (i ) ) 

2 
 Z K , BH (i )  Z K , JE (i )  (1  QBH (i ) )
SiklB(i )  max 
2 
 Z K , BH (i )  Z K , JE (i )  (1  QJE (i ) ) 

2 
 Z K , BE (i )  Z K , JH (i )  (1  QBE (i ) ) 
Z
2 
 K , BE (i )  Z K , JH (i )  (1  QJH (i ) ) 

i  1,2,3,4,...., n

(12)

ahol
ZK,BE

a menetirány szerinti első tengely bal oldali kerekének 5 Hz-es alul-áteresztő
szűrővel szűrt oldalgyorsulása;

ZK,BH

a menetirány szerinti hátsó tengely bal oldali kerekének 5 Hz-es alul-áteresztő
szűrővel szűrt oldalgyorsulása;

ZK,JE

a menetirány szerinti első tengely jobb oldali kerekének 5 Hz-es alul-áteresztő
szűrővel szűrt oldalgyorsulása;

65

Vinkó Ákos

ZK,JH

Doktori értekezés

a menetirány szerinti hátsó tengely jobb oldali kerekének 5 Hz-es aluláteresztő szűrővel szűrt oldalgyorsulása;

QBE

a menetirány szerinti első tengely bal oldali kerekének 5 Hz-es alul-áteresztő
szűrővel szűrt kvázi-függőleges gyorsulása;

QJE

a menetirány szerinti első tengely jobb oldali kerekének 5 Hz-es alul-áteresztő
szűrővel szűrt kvázi-függőleges gyorsulása.

A 5 Hz-es alul-áteresztő szűréssel egyenértékű megoldást jelent egy 0,09 másodperces ablakon
értelmezett mozgó átlag függvény (II/b. Melléklet M2.4. ábra):
n

MAn 

D
i 1

i

n

(13)

ahol

8.1.3.

n

a D= 0,09s∙Fs hosszúságú mozgó ablakok száma;

D

alkalmazott ablakszélesség;

MAn

mozgó átlag.

Keresztfutás-stabilitás

A kerékpár, illetve a forgóváz oldalirányú kitérését jellemző mennyiség, amely elsősorban a
jármű által befutott utat jellemzi, viszont a kiugró értékei a sín és a kerék között kialakuló
többlet-gerjesztődésekre, pályahibákra utalnak. A keresztfutás-stabilitás számítása (14) a
menetirány szerinti első tengely kétoldali kerekein mért oldalgyorsulás alapján történik.
Z 1 / 2( Z bal  Z jobb ) Z bal  Z jobb
,


Z
1 / 2( Z bal  Z jobb ) Z bal  Z jobb

(14)

ahol

8.1.4.

ΔZ

menetirány szerinti első keréktengely oldalgyorsulás változása;

Zbal

menetirány szerinti bal első kerék szűrt oldalgyorsulása;

Zjobb

menetirány szerinti jobb első kerék szűrt oldalgyorsulása.

Függőleges és keresztirányú ütések azonosítása

A pontszerű pályahibák egy rövid idejű, intenzív hatást jelentenek a keréken, amelyek a
spektrogramon „oszlopszerűen”, széles frekvencia-spektrum gerjesztődésként, míg az
időtartományban kiugró értékként jelennek meg. A mért adatok frekvencia tartománybeli
elemzése alapján megállapítottam, hogy a skála-átlagolt, „Morlet wavelettel” előállított
frekvencia spektrum adott konfidenciaszintet meghaladó értékei alapján a különböző mérési
irányokban kialakult pontszerű ütések helye és intenzitása is automatikusan detektálható.
66

Vinkó Ákos

Doktori értekezés

31. ábra: Idő – frekvencia lokalizáció a Wavelet Transzformáció alkalmazásával:
a) A Wavelet analízishez használt maradó rezgésgyorsulás adatsor. b) az a) idősor Wavelet spektruma a
Morlet Wavelet alkalmazásával. Az ábra bal oldali tengelye a Fourier periódust tartalmazza méter
egységben, az alsó tengelyen a megtett út található. c) a globális Wavelet spektrum, amely egy közel 0.03 ses átlagos periodicitást jelez. A szaggatott vonal a 95%-os konfidenciaszintet mutatja. d) skála-átlagolt
Wavelet spektrum és az 1g2-nél felvett határérték (a ● szimbólum az azonosított hibahelyet jelöli).

A 31. ábra egy kivölgyelődött hegesztésen való áthaladáskor azonosított függőleges ütést
szemléltet. A 31. ábra a.) grafikonján a számított kvázi-függőleges kerékgyorsulás
(7.3.1. alfejezet) és annak szűrt változata látható, amelyben az alapzaj eltávolításra került. Ez
jól szemlélteti a Wavelet transzformációnak azt az előnyös tulajdonságát, hogy lehetővé teszi
az alapzaj eltávolítását a kiugró értékek megtartása mellett. A 31. ábra c.) grafikonján Wavelet
teljesítmény spektrumot, míg a d.) grafikonján a skála-átlagolt spektrumot (SAWP) ábrázoltam.
A SWAP számításánál a teljes vizsgált frekvenciatartományt figyelembe vettem köszönhetően
annak, hogy az ütés egy széles spektrumot érintő gerjesztést jelent.
A 32. ábra a pontszerű ütések és a hosszabb kiterjedésű függőleges pályaegyenetlenségek
esetén alkalmazott határértékek értelmezését segíti. A b.) grafikonon a SAWP, míg az a.)
grafikonon annak kumulált-szumma értéke szerepel. Mindkét grafikonon ábrázoltam a vizsgált
szakaszon lévő kitérőket is. A kumulatív görbe „hirtelen” megugró értékeit pontszerű ütések,
míg az emelkedő szakaszokat a nagyobb hosszon jelentkező periódikus ütések okozzák.
67

Vinkó Ákos

Doktori értekezés

32. ábra: a.) A SAWP kumulált értéke; b.) a pontszerű és vonalszerű pályahibák detektálásakor
alkalmazott határértékek értelmezése (a ● szimbólum az azonosított ütések helyét jelöli)
(41-es villamos, Budafok kocsiszín – Rózsavölgy alsó)

A kumulatív görbe meredeksége, illetve a görbe töréspontjai alapján homogén állapotú szakaszokat
lehet elkülöníteni, amelyek a vizsgált esetben megegyeztek a szakaszok vonalvezetése (egyenes / ív)
szerinti csoportosítással. Az ütések kiértékelése során két eltérő határértéket alkalmaztam: egy
magasabb határértéket, amit főként a pontszerű ütések kimutatására használtam, illetve egy
alacsonyabb határértéket, amelyet a periódikus, kisebb ütések azonosítására szolgál. A határérték
kijelölésénél az volt a célom, hogy a legkevésbé súlyos pályahiba is kimutatható legyen, így az
intenzíven kivölgyelődött hegesztéseken azonosítottt legkisebb ütésértéket vettem figyelembe. Fontos
kiemelni, hogy az ütések azonosítása során elkülönül a hibahely meghatározása és a minősítés.
A helyazonosítás a vonatkozó algoritmus alapján történik a kvázi-függőleges-, illetve a nyers kerék
oldalgyorsulásból, míg a minősítést az azonosított hibahelyen, a nyers adatsorból számított csúcstól
– csúcsig minősítési elv szerint határoztam meg. A pontszerű függőleges ütések esetén 6g2, a
keresztirányú ütések esetén 2g2, míg a függőleges irányú periódikusan ismétlődő ütések esetén 0,5g2
mérethatár alkalmazását javaslom (XVI. Melléklet).
A határérték túllépések gyakoriságát, adott minősítési hosszon értelmezett hibahányaddal
jellemeztem. A minősítési szakaszt a felműszerzett jármű mozgásérzékelő hosszának
többszörösének vettem fel: 6, 12, illetve 24 m. A járműnek a minősítési szakaszra meghatározott
átlagsebessége (16) alapján meghatároztam, hogy hány mérési adatpont esik a vizsgált szakaszra.

 max( x) 
N 
,
 D 
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k  1, 2,3,...N; j  1, 2,3,...M  ,

jk  x( x  k  D),
jk 1

vˆk 
ahol

v

i  jk

k ,i

jk 1  jk

;

nk  jk 1  jk ,

D

– minősítési szakasz hossza (D= 6 m);

M

– mínősítési szakaszok száma az x út adatsoron belül (alsó egészrész ⌊...⌋);

i

– a minősítési hosszon belüli i-edik mérési adat;

jk

– a k-ik minősítési szakasz kezdetének sorszáma az x adatsoron belül;

v̂k

– a k-ik minősítési szakaszhoz tartozó átlagsebesség;

nk

– a k-ik minősítési szakaszon regisztrált adatok száma.

(16)

A pont-, és a „vonalszerű” hibák határértékeit meghaladó adatpontok számának
figyelembevételével számítható az egy minősítési szakaszra jellemző hibahányad a (17)
összefüggés felhasználásával:

FH jell 
ahol

hi
nk

,

(17)

FHjell – az adott megítélt jellemző fajlagos hibahányada [%];
hi

– az „i”-edik pálya minősítési szakaszon belüli határérték túllépések száma;

nk

– a minősítési szakaszon belüli összes elemszám.

A pont és „vonalszerű” pályahibák hibahányad szerinti kiértékelését a 41-es villamos Budafok
kocsiszín és Rózsavölgy alsó megállók közötti szakászára vonatkozóan a 33. ábra szemlélteti.
Az a.) diagramon a mérési sebesség, a b.), és c.), diagramokon a menetirány szerinti első két
kerékre meghatározott kvázi-függőleges kerékgyorsulás látható. Az utóbbi két diagramon piros
pöttyök jelölik a határértéket meghaladó lokális hibahelyeket. A d.) diagramon látható a
hibahányad, ami 6 métereként adja meg százalékban kifejezve, hogy hány adat lépte túl
a beállított határértéket bal és jobb sínszálon egyaránt. A magas százalékos értékek
hibahelyeket azonosítanak, melyeket gyalogos vonalbejárás során ellenőriztem (8.4.4 fejezet).
Az e.) diagramon a menetirány szerinti első kerék kvázi-statikus oldalgyorsulása látható, mely
jól tükrözi a mért szakasz vízszintes vonalvezetését (bal ív – egyenes – jobb ív). Továbbá plusz
információt szolgáltatnak az elemzéshez a mért szakasz felépítményi adatai a grafikon alján. A
felmért szakasz 0-400 m közötti szakasza teljesen felújított. Ezen a szegmensen nem is
láthatunk jelentős hibahányadot, csak a kitérőknél, ahol ez a vezetetlen résznek köszönhetően
teljesen természetes jelenség. A 400 m-nél található Ph100/60 típusú kitérő nem került
felújításra. Ezen a kitérőn a hibahányad teljes hosszon eléri a 40%-ot, amit a sínkoronán lévő
intenzív hullámos kopás okoz.
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33. ábra: Pontszerű és hosszabb szakaszon folyamatosan jelentkező ütések azonosítása
a 41-es villamos, Budafok kocsiszín – Rózsavölgy alsó megállók közötti jobb vágány szakaszán
(R1=600 m; R2 = 210 m; R3 =75 m; R4 = 95 m; R5=150 m; R6 = 330 m)
(a * megjelölés túlemelt ívet jelent)

A jármű bármely fődarabjára felszerelt szenzor bármely tengelyének adatai felhasználhatóak az
ütések kiértékelése során. Fontos megjegyezni azonban, hogy a sín – kerék kapcsolati erőkhöz
minél közelebbi szenzor választása reálisabb képet ad a pálya műszaki állapotáról.
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Függőleges pálya-többletterhelési jellemző

A kidolgozott paraméter lehetővé teszi a pálya-jármű rendszerben a járműmozgás során
folytonosan jelenlévő „alapzaj” és az arra rárakódó periódikus, vagy tranziens jellegű többletigénybevételek elkülönítését. A pályahibák detektálása a különböző felépítmények és a jármű
kölcsönhatására jellemző „alapzaj” leválasztása után maradó többletigénybevételen értelmezett
határérték túllépésen alapszik. Az alapzaj elkülönítés bemenő adata a mért jel időben lokalizált
STFT teljesítményspektruma. Az előállított fázis síkot idő és frekvencia ablakokra osztottam és
minden egyes fázissík rész teljesítményspektrumából (PSD: Power Spectral Density)
meghatároztam a medián amplitúdót. A PSD számítása során 0,5 Fs szélességű Hamming ablakot,
0,1∙Fs lépésközzel alkalmaztam. Az alkalmazott ablakszélességet többszöri szisztematikus
beállítással, empirikusan állapítottam meg oly módon, hogy egy referencia szakaszon gyalogos
szemrevételezés során azonosított „hibahelyek” kimutathatók legyenek. A referencia méréseket a
Kelenföldi kocsiszínben végeztem el, ahol többlet-igénybevételt a felfutós kitérők keresztezési
részei és a kitérők egyenes irányán jellemző hullámos kopás jelentették.
Az alapzaj12 és a többlet-gerjesztődés elkülönítését a 34. ábra szemlélteti. A frekvencia sávokra
átlagolt STFT teljesítményspektrumot két komponensre bontottam szét: a simított alapvonalra,
valamint a ritka periódikus ingadozású csúcsokat és a maradó zajt (reziduál) is tartalmazó
többletigénybevételre.

34. ábra: A pályahibák és a jármű szerkezeti kialakításából adódó rezgések szétválasztása:
a.) kvázi-függőleges kerékgyorsulás; b.) az elkülönített alapzaj és többlet-gerjesztődés
(Kelenföldi Kocsiszín, kihúzó vágány ütközője és a III. sz. tárolóvágány között)

12

Alapzaj: DC component / bias; többlet-gerjesztődés: AC component / fluctuation
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Az alapvonalillesztést a BEADS (Baseline Estimation and Denoising with Sparsity13) [89] MATLAB
segédprogram alkalmazásával végeztem el, amely egy alul-áteresztő szűrőből és felejtőfügvényekből (ún.
penalty function) áll. Az eljárással illesztett alapvonalat a szűrt bemenő jel és az iteratív módon,
felejtőfüggvényekkel előállított „kiugró értékek” összege adja. Az illesztett alapvonal „simaságát” az
alkalmazott alul-áteresztő szűrő rendje és vágási frekvenciája, illetve a ∈ és r célfüggvény simító
paraméterek befolyásolják. A λ paraméterek az illesztett alapvonal aszimmetriájáért felelnek, amelyekkel
azt lehet beállítani, hogy az alapvonal mennyire metszhesse a korrigálni kívánt spektrumot. Az optimális
paramétereket többszöri szisztematikus beállítással, empirikusan állapítottam meg (II/c Melléklet).
A fenti módszer alkalmazásával a függőleges pálya-többletterhelés meghatározható a menetirány szerinti
első tengely jobb és bal oldali kerekére vonatkozó függőleges többlet-igénybevételek átlagából (18):
Fptj

ahol

( SˆQ, BE

fˆQ, BE )

( SˆQ, JE

fˆQ, JE )

2

Fptj

függőleges pálya-többletterhelési jellemző;

Ŝ
f̂

Frekvencia-átlagolt STFT teljesítmény spektrum;

QBE; QJE

bal és jobb első kerék kvázi-függőleges gyorsulása.

(18)

BEADS eljárással becsült alapvonal;

A függőleges pálya-többletterhelés értelmezését a Kelenföldi kocsiszín kihúzóvágányának
felmért szakasza szemlélteti (35. ábra), ahol a felfutós kitérők (1-7 sorszámú) esetén a kerék
nyomkarimája a vályú alján futott a keresztezési részen való áthaladáskor, ami a kerék függőleges
síkjában többlet-gerjesztést, terhelést okozott.

35. ábra: Függőleges pálya-többletterhelés komponensei a bal és a jobb első kerékre vonatkozóan
(Kelenföldi Kocsiszín, kihúzó vágány ütközője és a III. sz. tárolóvágány között)
https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/49974-beads--baseline-estimation-and-denoising-w-sparsity--chromatogram-signals13
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Hullámos kopás intenzitásának megítélése

A hullámos kopás nem csak a sínkoronán, hanem a sínfej nyomoldali részén, illetve vályús sín
esetén a vályúorr vezetőoldalán a vályú alján is megjelenhet. Ennek következtében a szenzorok
oldal és függőleges irányú tengelyei is alkalmasak a hullámos kopás sínszálankénti
azonosítására. A módszer azon a feltevésen alapul, hogy a hullámos kopás okozta gerjesztődés
a teljesítményspektrum maximumában lesz, illetve, hogy a kerék és a forgóváz szenzorok által
rögzített függőleges gyorsulásadatok mindegyikében meg kell jelennie. Az ablakozott Fourier
transzformációval (STFT) előállított fázissíkot, idő és frekvencia ablakokra osztottam és
minden egyes fázissík rész teljesítményspektrumából (PSD: Power Spectral Density)
meghatároztam a maximális és a medián amplitúdót (36. ábra). A PSD számítása során 0,5 Fs
szélességű Hamming ablakot alkalmaztam (0,4 Fs átfedéssel), a hullámos kopás szempontjából
mértékadó frekvenciatartományban. A hullámos kopás intenzitását megítélő algoritmus
alapgondolata Posgay Zoltán, a Metalelektro Méréstechnika Kft. fejlesztőmérnöktől származik,
de a paraméter általános minősítésben való alkalmazása miatt részletesen ismertetésre kerül.

36. ábra: A maximum és a medián adatok értelmezése az STFT fázissíkon

Az STFT időablakaira számított Smax / Smedián arány jól jellemzi a pálya-jármű rendszerben
megjelenő többletgerjesztődést (alapvonala egy várható értékhez konvergál), viszont a
rezgésgyorsulás amplitúdóját nem veszi figyelembe. A hullámos kopás intenzitása az alapvonal
eltávolítás és az amplitúdót figyelembe vevő korrekciós tényező alkalmazásával a (19)
összefüggés alapján számítható:

HkopB , J (i)

Sˆmax (i)
Sˆ
(i)

MaMe

log10 ( Sˆmax (i)

Sˆm edian (i)),

(19)

median

ahol:
HkopB,J

hullámoskopás intenzitása a bal / jobb sínszálra vonatkozóan;

i

az aktuális időablak sorszáma (0,5 Fs „Hanning ablak”; 0,4 Fs átfedéssel, Fs = 400 Hz);

μMaMe

nem hullámosan kopott pályán mért Ŝmax/ Ŝmedián hányados várható értéke
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a forgóváz és az azonos oldali kerekek Q kvázi-függőleges gyorsulása esetén
időablakonként számított maximális STFT amplitúdó spektrum értékek átlaga (20);

Ŝmedian

a forgóváz és az azonos oldali kerekek Q kvázi-függőleges gyorsulása esetén
időablakonként számított medián STFT amplitúdó spektrum értékek átlaga (20);

Sˆ j (i)

S j , F (i)

S j , KE (i)
3

S j , KH (i)

,

(20)

ahol:
j

medián, vagy maximum;

F

forgóváz függőleges gyorsulása;

KE

a menetirány szerinti első kerék kvázi-függőleges gyorsulása;

KH

a menetirány szerinti hátsó kerék kvázi-függőleges gyorsulása;

A (19) összefüggés első tényezőjében szereplő μMaMe konstans a nem hullámosan kopott
pályaszakaszon jellemző maximum medián hányados várható értéke. A μMaMe értéke 2,5 és 3,0
között változik (37. ábra)

37. ábra: A kocsiszekrény, forgóváz és a kerék függőleges gyorsulásának maximum medián hányados
eloszlásfüggvénye bebetonozott talpfás felépítmény esetén (Kelenföldi Kocsiszín kihúzó vágánya)

A kerék és a forgóvázon rögzített adatok esetén a Smax / Smedián hányados várható értéke között kisebb
az eltérés, mint a kocsiszekrényre rögzített szenzorok adatai esetén. Ez magyarázható a jármű
szerkezeti kialakításával, hiszen minimális a csapágy rugalmassága. Ezek az átlagos értékek a
felépítmény rugalmassági viszonyaitól is függenek. CDM felépítmény esetén az átlag nagyobb, mint
zúzottkő, vagy bebetonozott talpfás felépítmény esetén.
A (19) összefüggés 2. tagja amiatt került be, mert a hányados nem hordoz önmagában
információt arról, hogy mekkora is volt az amplitúdója az eredeti jelnek. A különbséggel való
szorzás korrekcióként szolgál erre. A log függvény szerepe az összefüggésben hasonló, mint a
dB skálának, hogy emberileg / vizuálisan könnyebben feldolgozható görbék szülessenek, illetve
alkalmas arra, hogy kiszűrje azokat a szakaszokat, ahol ugyan a hányados nagy, de az eredeti
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jel nem jelentős nagyságú, ugyanakkor nagy amplitúdó esetén mégse az, hanem a hányados
legyen a döntő paraméter (38. ábra).
Egyenes pályaszakaszon a hullámos kopás okozta gerjesztődést az azonos oldali kerék és a
forgóváz szenzoroknak is érzékelni kell. Íves pálya esetén lehet eltérés, de az átlagos értékek
közel állnak egymáshoz, így a hullámos kopás intenzításának számításakor az azonos oldali
kerék és forgóvázszenzorok átlagos értékeit vettem figyelembe.
A 38. ábrán 800 és 900 m illetve 900 és 1000 m között két ellenirányú vezetősínes ív található,
amelyek belső sínszálain intenzív hullámos kopás van, amit a számított hullámos kopás
intenzításfüggvény is kimutatott.

38. ábra: Hullámos kopás intenzitás függvényének értelmezése:
a.) az azonos oldali kerék és forgóváz szenzorok Smax / Smedián hányadosának átlaga és várható értéke
(μMaMe); b.) hullámos kopás sínszálanként számított intenzításfüggvényei a korrekciós tényező
alkalmazásával (41-es villamos Budafok kocsiszín – Rózsavölgy alsó megállók közötti)

8.1.7.

Utazási komfort

Az utazási komfort kiértékelése az EN 12299, UIC 513 szabványokban leírt módszer alapján
történik. A megadott szűrőkarakterisztika függvényekkel leszűrésre kerülnek az utazási
komfort szempontjából érdektelen frekvencia komponensek, majd az adatok statisztikai
kiértékelésével és a határérték meghaladások ellenőrzése alapján történik a kiértékelés.
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Additív minősítő szám képzése

A közúti vasúti pálya általános műszaki állapotát egy egyszerűsített jellemzővel, a DMSZ Dinamikai
Minősítő Számmal jellemezhetjük, amelyet homogén minősítő szakaszonként a függőleges pályatöbbletterhelési jellemző (Fptj), a siklásbiztonsági pályajellemző (SiklB), a hullámos kopás intenzitását
jellemző paraméter (Hkop) és a keresztirányú utazási komfort (Kuk) értékéből határozhatunk meg a (21)
összefüggés szerinti általános alakban:
h

DMSZ h

Fptj 300

h

SiklB
4

h

Kuk 3

h

Hkop

,

(21)

ahol
DMSZh

a „h” hosszon értelmezett Dinamikai Minősítő Szám;

h

a minősítő szakasz hossza (jármű mozgásérzékelő hosszának többszöröse);

Fptj

függőleges pálya-többletterhelési jellemző;

SiklB

siklásbiztonsági pályajellemző;

Kuk

keresztirányú utazási komfort (UIC 513 szabvány szerint);

Hkop

hullámos kopás intenzitás, a bal és a jobb sínszálont mért értékek átlaga:

A (21) összefüggésben az egyes paramétereket nem azonos súllyal vettem figyelembe. A különböző
súlyszámok a grafikonok alatti eltérő terület értékét egyenlítik ki, viszont a jövőben a rövid-, vagy a
hosszútávú karbantartási szemlélet figyelembe vételével az üzemeltető igényeknek megfelelően
testreszabhatók. A hullámos kopás fontos indikátor és szabályozó paraméter. Indikátor olyan
értelemben, hogy bár megjelenése önmagában nem okoz biztonsági kockázatot, viszont az ismétlődő
dinamikus terhelések miatt intenzitása ott fog gyorsabban változni, ahol a pályában potenciális hibahely
van (a műszakilag leggyengébb szelvényben és szerkezeti elemnél). Emiatt ennek a paraméternek a
figyelembe vétele lehetőséget biztosít a megelőző karbantartási szemlélet megvalósítására.
A minősítési rendszer bevezetésénél fontos, hogy ellenőrizni lehessen az azonosított hibahelyek
jogosságát. A terhelt méréseknek viszont jelenleg nincs alternatívájs a közúti vasúton, így a
fenntartási tapasztalatnak nagy szerepe van a mérőrendszer hatékonyságának megítélésében.
Mindezek miatt a részletesebb képet adó „lokális jellegű”, rövid minősítési hossz (h = 6 m)
alkalmazása mellett döntöttem. A későbbiekben javaslom a kiértékelési hossz folyamatos növelését
az optimális érték eléréséig. A kezdeti időszakban viszont a rövid kiértékelési hossz mellett szól
még a kitérőkön és az útátjárókon mért kiugró értékek folyópályától való elkülönítése is.
A 39. ábra egy 2017-ben felújított nagypaneles pályaszakaszon, átépítés előtt és után végrehajtott mérés
általános minősítés szerinti kiértékelését szemlélteti. Az általános minősítést szubjektíven, gyalogos
vonalbejárás alapján validáltam. A Pesterzsébeten felmért nagypaneles pályaszakasz homogén állapotú
részeit a 39. ábra fényképei és a 40. ábra DMSZ eloszlásfüggvényei szemléltetik. Az új építésű „A”
jelű szakaszt 2013 tavaszán újították fel.
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39. ábra: Felújítás előtti (piros) és utáni mérés (kék) általános minősítés szerinti összehasonlítása
az 51-es villamos pesterzsébeti nagypaneles szakaszán; V = 25 km/h; * új építésű ellenív és csatlakozó egyenes)

Az átlagos állapotú „B” szakasz (Kossuth Lajos utca–Nagysándor József utca) felújítására is 2013-ben
került sor, viszont ezen a szakaszon másodállapotú, felújított paneleket építettek vissza. A „B”
szakaszon gyakran hiányzik a panelek közötti hézagkiöntő bitumen, de a vágány irányt és fekszintet
tekintve jó állapotú. A rossz állapotú „C” szakaszon (Török Flóris utca a Bíró Mihály utcai elhúzásig)
gyakori volt az irány- és fekszinthiba, a panelmozgás, illetve a vaksüppedés is. A „C” szakasz átépítése
előtti és utáni mérések általános minősítési eredményeiből egyértelműen megállapítható, hogy a DMSZ
megbízhatóan tükrözi a pályaállapot változását (40. ábra), mert az átépített szakaszon a DMSZ értéke
csökkent, míg a követő szakaszokon közelítőleg megegyezett a megelőző mérés eredményével.

40. ábra: A különböző avultsági állapotú homogén szakaszokon számított DMSZ eloszlásfüggvények
az 51-es villamos pesterzsébeti nagypaneles szakaszán
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TrackScan vágánygeometriai mérés és a rezgésdiagnosztikai módszereken
alapuló pályaállapot-megítélés adatainak összehasonlítása

A terheletlen vágánygeometriai méréseket TrackScan (továbbiakban TSc) mérőkészülékkel
végeztem el. A TSc által mért vágányparaméterek megfeleltethetőek 8.1. alfejezetben
bemutatott algoritmusokkal, viszont fontos megemlíteni, hogy a terheletlen mérések csak a
pályahibák töredékét tartalmazzák, hiszen a dinamikus hatásokra megjelenő hibákat nem
képesek kimutatni. Az összetartozó paraméterpárokat a 8. táblázat foglalja össze.
8. táblázat: Terheletlen vágánygeometriai mérések és a rezgésdiagnosztikán alapuló új pályaállapotmgítélési módszer (MEVA) paramétereinek megfeleltetése
(K: kerékre szerelt szenzor; F: forgóváz-hossztartóra szerelt szenzor
SZ: kocsiszekrényre szerelt szenzor)
Vizsgált
vágányparaméter

Rezgésdiagnosztikán alapuló
pályaállapotfelmérés
szolgáltatott paraméterei

TrackScan
Nyomtávolság, vezetéstávolság

Oldalirányú
pályaegyenetlenségek

Nyomtávolság változása 1 m-en
Nyomtávolság adott hosszra
kiértékelt csúszó átlaga

Függőleges irányú
pályaegyenetlenségek

Süppedés

Síktorzulás, túlemelés
problémák

Síktorzulás

Hullámoskopás

‒

Kt: Keresztirányú többletterhelés
(kiegyenlítetlen szabad oldalgyorsulás)
K, F, SZ keresztirányú ütés
Ft: függőleges többletterhelés
K, F, SZ függőleges irányú ütés
SiklB: Síklásbiztonsági pályajellemző;
Kt: Keresztirányú többletterhelés
Hullámoskopás intenzitása

Az egyidejű MEVA és TSc mérés szolgáltatott paramétereinek részletes összehasonlítása a
XV. mellékletben található. Az összehasonlítás eredményeként megálapítottam, hogy a szabad
szemmel látható irány-, és fekszinthibák a felműszerezett járművel (MEVA) és a TSc-el végzétt
mérések alapján is

egyértelműen kimutathatók

(M15.5. ábra).

A siklásbiztonsági

pályajellemző kimutatta az egyenes és íves pályaszakszon, illetve felépítményváltásnál lévő
egyoldali süppedéseket és siktorzult szakaszokat is (M15.3. ábra). A jármű kerekén mért
szabad oldalgyorsulás kis sugarú (R < 150 m), nagy középponti szögű ívek esetén szoros
egyezést mutatott a TSc ívmagasság és túlemelés paraméterével (M15.4. ábra). A TSc a
hullámos kopás mérésére nem alkalmas, emiatt a Hkop paramétert gyalogos vonalbejárás
megfigyelései alapján validáltam. Ívekben jellemzően a belső sínszálon (M15.7. ábra),
egyenes pályaszakaszon a megállók környezetében a gyorsítási / lassítási szakaszokon, illetve
vízzsákos pályaszakaszokon (M15.8. ábra) mutatott kiugró értéket a hullámos kopás
paraméter.

78

Vinkó Ákos

8.4.
8.4.1.

Doktori értekezés

Mérethatárok
Mérethatárok meghatározásának módszertana

Mivel a felműszerezett jármű adott típusú pályahibákra és felépítménykre vonatkozó futási
jellegzetességeit még teljeskörűen nem ismerjük, így a jármű futási jellegzetességeit – azonos mérési
sebesség mellett – felépítménytípusonként külön-külön meg kell határozni egy jó, átlagos és rossz
állapotú pályaszakaszon. A lokális hibákra és az általános minősítésre vonatkozó átvételi – fenntartási
– beavatkozási mérethatárokat a rendszeres mérések megkezdése előtt még nem lehet meghatározni,
csak egy előzetes becslést lehet adni egy ismert állapotú, megfelelően kiválasztott referenciaszakasz
kiértékelése alapján. A referencia tesztekből megkaphatók a jármű átlagos futási tulajdonságait jellemző
viszonyszámok: az egyenesben és íves szakaszokon mért gyorsulásadatok átlagos szórása és
amplitúdója. Ezeket az értékeket tekinthetjük (adott vizsgálati sebesség mellett) a jármű
alapjellemzőinek. A pályaállapot megítélés során ezen alapjellemzők eltávolításával lehetőség nyílik
egy felépítményfüggetlen kiértékelésre.
A jelenleg rendelkezésre álló kis mennyiségű mérési adathalmaz miatt a lokális hibák fenntartási
mérethatárát és az általános minősítés előzetes, csak szemléltetést szolgáló értékkategóriáit állapítottam
meg. Az általános minősítés esetén az alábbi három mérethatár kategória alkalmazását javaslom:
„A” építési kategória: új építésű pályán meghatározott legnagyobb minősítő szám alapján;
„B” fenntartási kategória: az „A” és a „C” kategória átlaga;
„C” azonnali beavatkozási kategória: a kategóriához tartozó határértéket gyalogos vonalbejárás
alapján „rossz” állapotúnak minősített referenciaszakasra meghatározott DMSZ eloszlásfüggvény 5%-os meghaladási valószinüségi értéke alapján jelöltem ki.
8.4.2.

Hiszterézis alkalmazása a kiértékelésben

A felműszerezett jármű alap futási jellemzőit meghaladó mérési eredményeket a rendszer
hiszterézis figyelembe vételével regisztrálja. Ez azt jelenti, hogy a „mérethatárok” alatt és felett
(+/-) egy „s” sáv van definiálva, amely a következőképpen befolyásolja a jellemzőnek a
„mérethatáron” történő átlépését:
•

Ha a jellemző értéke növekszik és átlépi a hatérértéket, ez csak akkor fog „mérethatár”
átlépésnek számítani, ha a jellemző értéke a (+) hiszterézis sávot is meghaladja.

•

Ha a jellemző értéke csökken és a mérethatáron belülre kerül, csak akkor szűnik meg a
mérethatár átlépés, ha a jellemző értéke a (-) hiszterézis sáv alá kerül.

A lokális hibák elejét és végét, vagyis a hosszát hiszterézis figyelembevételével határoztam meg.
A hiszterézis sávok nagyságát csak nagyszámú mérés elvégzése után lehet definiálni. Az előzetes
mérési eredmények alapján minden paraméter esetén egységesen 0,7% hiszterézis sávot alkalmaztam.
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Lokális hibák kiértékelése, előzetes határértékek megállapítása

A referencia szakaszként a 41-es villamos viszonylatot jelöltem ki, ugyanis a Budapesten
széleskörűen alkalmazott felépítménytípusok mindegyike megtalálható rajta, illetve jó, átlagos
és rossz műszaki állapotú szakasza is van:
•

Rossz állapotú szakasz: Kamaraerdei Ifjúsági Park végállomás – Budafok kocsiszín

•

Átlagos állapotú szakasz: Budafok kocsiszín – Móricz Zsigmond körtér

•

Jó és új építésű szakasz: Móricz Zsigmond körtér – Bécsi út/Vörösvári út végállomás

A 41-es villamos viszonylaton gyalogos pályallapot-felmérést végeztem, amelynek során a
pályahibákat forgalombiztonsági szempontból szubjektíven súlyoztam. Az egyes járműdinamikai
paraméterek értékhatárait úgy állapítottam meg, hogy a legkevésbé súlyos pályahiba típus által
keltett gerjesztő hatás már kimutatható legyen. A pályahibák által keltett értékeket V=25-30 km/h
mérési sebesség tartományban vizsgáltam. A kidolgozott algoritmusokra vonatkozó határértékeket
és a lokális hiba kiértékelési módját a 8. táblázat, valamint a XVI. Melléklet foglalja össze.
A paraméterek jó, átlagos és rossz állapotú pályaszakaszon mért eredményeinek statisztikai
összehasonlítása (XVI. Melléklet) alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a pályaállapotok
egyértelműen elkülöníthetőek minden kidolgozott algoritmus esetén. Az értékhatárok
meghatározása jelenleg csak kis mérési adathalmazból történt meg (referenciamérés), viszont ezek
pontosítása feltétlenül szükséges nagyobb mérési sokaság statisztikai kiértékelésével.
Sebesség
[km/h]

25 – 30

Szolgáltatott
paraméter
megnevezése

Lokális hiba
minősítésének módja

Határérték értelmezése

Javasolt
határérték

Függőleges
irányú ütés (B/J)

alapvonaltól csúcsig elv *
(csúcstól-csúcsig elv **)

Intenzíven kivölgyelődött
sínhegesztés

6,00g2

Keresztirányú
ütés (B/J)

alapvonaltól csúcsig elv*
(csúcstól-csúcsig elv **)

Intenzíven kivölgyelődött
sínhegesztés

2,00g2

Hullámos kopás
intenzitása (B/J)

alapvonaltól csúcsig elv

Szabad szemmel már látható
hullámos kopás a sínkoronán

1,50g

Függőleges irányú
többletterhelés
(B/J)
Keresztirányú
többletterhelés
(B/J)

csúcstól-csúcsig elv,
alapvonaltól csúcsig elv
alapvonaltól csúcsig elv

Siklásbiztonság
(vg)

alapvonaltól csúcsig elv

Függőleges pályatöbbletterhelés
(vg)

alapvonaltól csúcsig elv

Zkő ágyazatú keresztaljas
vágányban szabad szemmel
látható fekszinthiba
Ívviszonyok jellemzésére
(pozitív szabad
oldalgyorsulás)
Zkő ágyazatú keresztaljas, íves
vágányban szabad szemmel
látható síktorzulás

0,065g

Burkolt pályán a sínszálak
mellett repedezett burkolat

5g2

0,05g

0,03g3

9. táblázat: A járműdinamikai paraméterek lokális hibáinak minősítési módja és előzetes

határértékei (B: bal-; J: jobb sínszál, vg: vágány)

(* ütés helyazonosítás a SAWP alapján; ** ütés minősítés a nyers idősor alapján)
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Általános minősítés eredményeinek validálása, előzetes minősítési kategóriák
meghatározása

A területi elvű általános minősítés a 8.1 alfejezetben bemutatott algoritmusokat használja fel.
A minősítési szakasz hosszát a felműszerezett jármű mozgásérzékelő hosszának megfelelően
vettem fel. Köszönhetően annak, hogy jelenleg a terhelt méréseknek nincs alternatívája közúti
vasúton, így a mérések validálása gyalogos szemrevételezés és a pályás szakemberek
pályaismerete alapján történt. A felmért szakaszok kiválasztásakor szempont volt, hogy közel
homogén tulajdonságú, bár eltérő műszaki állapotú pályaszakaszok legyenek kijelölve.
A kiválasztott közel homogén műszaki állapotú szakaszok a következők:
A szakasz: 41-es villamos: Kamaraerdei Ifjúsági Park – Budafok kocsiszín;
B szakasz: 41-es villamos: Budafok kocsiszín – Móricz Zsigmond körtér (M17.13 – M17.14. ábra);
C szakasz: 41-es villamos: Móricz Zsigmond körtér – Szent Gellért tér.
A felmért szakaszok közül ebben a fejezetben részletesen kiértékelem az „A” szakasz
Rózsavölgy alsó és Budafok kocsiszín megállók közötti szakaszát és a „C” szakaszt. Az átlagos
állapotú „B” szakasz, illetve egyéb kiértékelési példák a XVII. Mellékletben találhatók.
A mellékletben olyan kiértékelési példákat gyűjtöttem össze, ahol a felmért szakaszon jó és
rossz állapotú szakaszok közvetlenül követték egymást.
•

A szakasz: Rózsavölgy alsó – Budafok kocsiszín

A felmért szakaszon 8 különböző felépítmény van, de a szakasz jelentős részét zúzottkő
ágyazatú keresztaljas felépítmény alkotja, eltekintve a hidak, útátjárók és kitérők
felépítményétől. A szakaszon két forgalmi kiágazás található: egy a Budafok kocsiszín után
közvetlenül a Savoya Park felé, egy pedig a felmért szakasz felénél a Városház tér felé.
A mérési sebesség átlagosan 25 km/h volt a teljes szakaszon. Budafok elágazásnál forgalmi ok
miatt kellett megállni. A szakasz lokális hibáinak kiértékelését a 41. ábra szemlélteti.
Az „(1)” szimbólummal jelölt hibahelyen a menetirány szerinti jobb sínszál környezetében erősen
szennyezett a zúzottkő ágyazat, amit a növényzet megjelenése is mutat. Ezt tükrözi a 10%-ot
meghaladó hibahányad értéke a 41. ábra d grafikonján, illetve a 44. ábra függőleges pályatöbbletterhelés grafikonja is. A hibás szakaszt a 42. ábra 1. fényképe szemlélteti.
A „(2)” szimbólummal jelölt hibahelyen a függőleges pálya-többletterhelés jellemző mutat
kiugró értéket egy 48 100/100e kitérőkből álló visszafogó vágánykapcsolat környezetében.
A helyszíni bejárás során készített képeken látható, hogy a kitérőben az aljak korhadtak, a
leerősítések kilazultak (42. ábra 2.1 és 2.2 fényképei).
A „(3)” jelű hibahelyen a kerék függőleges gyorsulásának hibahányada mutat kiugró értékeket
250 és 300 m között. Ezen a pályaszakaszon szabad szemmel is jól látható fekszinthiba
található, amit a 42. ábra 3. fényképe szemléltet.
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41. ábra: Függőleges irányú pályaegyenetlenségek lokális és vonalszerű hibáinak kiértékelése
a 41-es villamos Rózsavölgy alsó – Budafok kocsiszín megállók között: (1) Elszennyeződött zúzottkő
ágyazat és alépítmény; (2) Korhadt fa kitérő aljak, laza leerősítések; (3) Fekszinthiba; (4) Elverődött
kitérő keresztezés és átszelés; (5) Mozgó vágány ívben; (6) Vízzsák és elverődött sínillesztés;
(7) Hullámosan kopott a 48 100/60-as kitérő egyenes iránya;
( ● azonosított határértéket meghaladó függőleges ütések). A szakaszon megtalálható ívek adatai:
R1=145 m; R2=99 m; R3=82 m; R4=210 m; R5=600 m;

Ívben lévő „mozgó” vágányt azonosítottam a „(4)” szimbólummal jelölt hibahelyeken, ahol a
siklásbiztonsági pályajellemző mutatott kiugró értékeket. Az R3 sugarú ívben a hullámos kopás
intenzítását jellemző vágányparaméter is magas értéket mutatott. A bal és jobb sínszál esetén a
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kvázi függőleges kerékgyorsulásból számított hibahányad és a sínszálanként külön
meghatározott hullámos kopás értéke is eltérő, a bal oldali belső sínszálon rögzített adatok
nagyobbak. Az R3 sugarú ív külső sínszálának mozgását az 42. ábra 4. fényképe szemlélteti.
A „(5)” jelű hibahelyen a függőleges pálya-többletterhelés jellemző és a kvázi-függőleges
kerékgyorsulás hibahányada is magas értékeket mutatott egy átszelés és egy 48 XIX 50/50 eg.
kitérő környezetében. A hiba oka, hogy a kitérő keresztezési része és az átszelés is elverődött,
illetve az ágyazat is el van szennyeződve, amit a 42. ábra 5.1 és 5.2 fényképe szemléltet.
A „(6)” szimbólummal jelölt hibahelynél a függőleges pálya-többletterhelés jellemző értéke
emelkedett meg kb. 40 méter hosszon, illetve függőleges ütések keletkeztek egymáshoz képest
eltoltan bal és jobb sínszálon. A függőleges pálya-többletterhelés jellemző növekedését
vízzsák, az ütéseket pedig sínillesztések okozzák. Az Ü1 jelű ütés a jobb sínszálon található
743 m-nél. A 42. ábra 6.2 és 6.3 fényképe alapján megállapítható, hogy a jobb sínszálban van
egy elverődött sínillesztés a másik sinszálban pedig nincs hiba. Az ütés detektálás során csak a
jobb sínszálban került ütés azonosításra. Az Ü2 és Ü3 jelű ütések pedig egymáshoz képest
eltoltan jelennek meg, ahogy ezt a fényképen bejelölt két sinillesztés is mutatja. Az R3-as sugarú
ívet követően 700 m-től kezdődően a 6.4 fényképen is jól azonosítható módon elszennyeződött
ágyazat látható, amelyet kvázi függőleges kerékgyorsulás hibahányada és függőleges pályatöbbletterhelés is jól jellemez.
Hullámosan kopott 48 100/60 kitérőt (42. ábra 6.1 fényképe) azonosítottunk az (7) hibahelyen,
ahol a függőleges pálya-többletterhelés jellemző és a hullámos kopás intenzitása mutatott
kiugró értékeket a 44. ábrán.
Az „A” felmért szakaszra vonatkozó Dinamikai Minősítő Szám (DMSZ) a 43. ábrán térképen,
míg a 44. ábrán komponensenként is ábrázolásra került. Az előzőekben bemutatott hibahelyek
mindegyikén kiugró értéket mutat a DMSZ grafikonja is, illetve megállapítható, hogy a 850 és
1200 m közötti pályaszakasz nagyon jó állapotban van. A DMSZ-t ábrázoló grafikonok előzetes
érték kategóráit a 41-es villamos vonalon végzett referenciamérések tapasztalata alapján 15-ös
lépésközökkel jelöltem ki. A skála maximumát a rossz állapotú referencia szakasz DMSZ
eloszlásfüggvényének 95%-os valószinüségi értéke szerint vettem fel (45. ábra). Az ilyen
módon kialakított skála megbizhatóan jellemzi a felmért „A” szakasz kocsiszín előtti új építésű
vágányait, illetve az átlagos állapotú ívek, helyenként problémás szakaszait is.
A szakaszátlaghoz képest a DMSZ kiugróan magas értéket mutatott a 48 XIX 50/50 eg. kitérőn
és az R2 és az R3 sugarú ívekben is a (4) - es jelű hibánál. A DMSZ minősítő számra vonatkozó
grafikonokon ‒ csak a szemléltetés céljából ‒ megjelenített értékkategóriák még közelítő
értékek és csak 25 - 30 km/h-s mérési sebességtartományra és h = 6 m minősítési hosszra
alkalmazhatók.
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42. ábra: Az „A” szakaszon a hibahányad alapján azonosított hibahelyek fényképes illusztrációja
(41-es villamos: Rózsavölgy alsó - Budafok kocsiszín)
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(a 42. ábra folytatása)
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43. ábra: Az „A” felmért szakasz általános minősítésének térképi ábrázolása
(41-es villamos: Rózsavölgy alsó – Budafok kocsiszín, menetirány: B)
(1) Elszennyeződött zúzottkő ágyazat és alépítmény; (2) Korhadt fa kitérő aljak, laza leerősítések;
(3) Fekszinthiba; (4) Elverődött kitérő keresztezés és átszelés; (5) Mozgó vágány ívben; (6) Vízzsák és
elverődött sínillesztés; (7) Hullámosan kopott a 48 100/60-as kitérő egyenes iránya;
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44. ábra: Általános dinamikai minősítéső szám (DMSZ)komponensei a felmért „A” szakaszon
(SiklB: Siklásbiztonsági pályajellemző; Hkop: Hullámos kopás vágányra vonatkozó mérőszáma;
Fptj: Függőleges pályatöbbletterhelés; Kuk: Keresztirányú utazási komfort)

•

C szakasz: 41-es villamos: Szent Gellért tér – Móricz Zsigmond körtér

A „C” felmért szakasz egy teljesen új építésű szakasz, amelyen a DMSZ értéke 0 és 15 között
változik („A” építési kategória). A pályaszakaszt 2016 nyarán újították fel, így a kapott
minősítési kategória egyértelműen megegyezik a valós állapottal. Egyedül a Móricz Zsigmond
körtéren lévő Ph 50/40 kitérő és az azt megelőző átszelés mutat a szakasz átlagtól eltérő,
magasabb értéket (M17.15 – M17.16. ábra). Fontos megemlíteni, hogy a szakaszon a jármű
sebessége eltér a kiértékelési sebességtől, azonban a szakasz jó állapota mégis egyértelműen
azonosítható az általános minősítés alapján. A szakaszra vonatkozó DMSZ komponensek a
XVII. Mellékletben az M17.16. ábrán találhatók.
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Referenciaszakaszok általános minősítési eredményének összehasonlítása

A 41-es villamos vonalon végzett referenciamérés általános minősítés szerinti összehasonlítását (felmért szakaszonkénti bontásban) a 45. ábra szemllteti. Az ábrázolt
eloszlásfüggvényekből megállapitható, hogy az új, az átlagos és a rossz állapotú pályaszakaszok egyértelműen elkülöníthetők egymástól. Az új építésű „C” szakasz eloszlásfüggvénye ‒ a szaksz jellegének megfelelően ‒ meredek és szimmetrikus. Az átlagos állapotú
„B” szakasznak vannak teljesen új építésű szakaszai (41-es villamos Etele út / Fehérvári út;
Albertfalva kitérő; Budafok kocsiszín előtti szakasz) és találhatók rajta lokálisan rossz állapotú
szakaszok is (pl: Fehérvári út / Bocskai út útátjáró, elsárosodott, vizzsákos zúzottkő ágyazatú
keresztaljas felépítmény az Inga utcánál). A „B” szakaszhoz tartózó eloszlásfüggvény
asszimmetriáját a szórványosan megtalálható új építésű és rossz műszaki állapotú szakaszok
okozzák. A rossz állapotú „A” szakasz egyértelműen elkülönül a többi eloszlásfüggvénytől. Az
eloszlásfüggvények alapját képező DMSZ grafikonok a XVII. mellékletben találhatók.

45. ábra: A 41-es villamos vonal referencia szakaszaira meghatározott DMSZ eloszlásfüggvények
(minősítési hossz: 6 m, * ellenkező menetirányú vágány):

Az általános minősítésre vonatkozóan méretkategórikat nem jelöltem ki, csak szemléltetés
céljából definiáltam értékkategóriákat. A rossz állapotú „A” szakasz 95%-os valószínüségi
értéke (DMSZ ≅ 75) alatt 15-ös lépésközökkel egy skálát definiáltam. Az ennek megfelelően
kialakított színskálák szerint (a DMSZ grafikonok alatt és a vonatkozó térképrkrn) ábrázolt
mérési adatok szoros kapcsolatot mutatottak a gyalogos vonalbejárás során azonosított
hibahelyekkel.
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Összefoglalás
Általános megállapítások

Értekezésem fókuszában egy közúti vasúti, terhelt méréseken alapuló új pályaállapot-felmérési
módszer kidolgozása állt. A téma kutatása során az állapotfelmérést, mint komplex folyamatot
vizsgáltam, tehát a mérési elrendezésre, kalibrációra, a detektáló algoritmusokra és a minősítési
eljárásokra, határértékekre is kitértem.
A közúti vasúti járművek szerkezeti kialakításukban több ponton jelentősen eltérnek a nagyvasúti
járművektől, illetve fontos korlátozó tényező a közúti vasúton alkalmazott alacsony üzemi sebesség
is. A világszerte széleskörűen alkalmazott járműdinamikai mérési megoldásoktól eltérően egy új
mérési elrendezést alkalmaztam. A klasszikus járműdinamikai mérőrendszereket a jármű rugózása
kis sebesség esetén jelentősen befolyásolja, illetve kis sebesség esetén a keletkező gyorsulásadatok
is szignifikánsan kisebbek, így a kezdeti stádiumban lévő pályahibák kimutatása csak korlátozottan
lehetséges. Forgó kerékre szerelt gyorsulásmérő szenzorok alkalmazásával viszont már kis
sebesség esetén is (15 – 30 km/h) többletterhelés keletkezik a forgásból, amely lehetővé teszi a
kezdeti stádiumban lévő hibák detektálását is.
A kialakított új mérőrendszer a pálya-jármű kölcsönhatás miatt mindkét alrendszer műszaki
állapotától függ, így a jármű műszaki állapotának ellenőrzésére kalibrációs eljárást és
követelményeket dolgoztam ki.
Az új mérési elrendezés miatt a kerék függőleges síkjában fellépő gyorsulásadatok
felhasználása közvetlenül nem célszerű, így a mért érintő- és sugárirányú komponensek
felhasználásával kidolgoztam a kvázi-függőleges kerékgyorsulás számítási módszerét, amely
bemenő adata a pályaállapot-minősítő algoritmusoknak.
Az előzőekben ismertetett szükséges adatelőkészítés után a gyorsulás adatokat két
komponensre bontva elemeztem. Minden esetben leszűrtem a kinematikai mozgásjellemző
vektort (alul-áteresztő szűrő) és a maradó rezgésgyorsulást. A maradó rezgésgyorsulások
komponensekre bontásával elkülönítettem a pálya-jármű rendszert együttesen jellemző alapzajt
a rendszerben fellépő többletigénybevételektől. Az alapzaj leválasztásával kiszűrtem a
felépítmények eltérő rugalmassági viszonyából adódó eltéréseket és a statisztikai módszerekkel
meghatározott határérték alkalmazásával egy felépítményfüggetlen kiértékelést alakítottam ki.
A kidolgozott algoritmusok felhasználásával egy területi elvű általános minősítő számot is
definiáltam, amely a pályaállapotot reálisan tükrözi. A közúti vasúton jelenleg nincs
alternatívája a terhelt pálya állapotfelmérésének, ezért szubjektív és kvázi-objektív módszereket
dolgoztam ki az új mérőrendszer validálása érdekében.
A rezgésdiagnosztikán alapuló pályaállapot-minősítéssel kapcsolatos vizsgálataim igazolták a
járműdinamikai válasz figyelembevételének fontosságát, és az új mérési megoldás függőségeinek
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feltárásával, a pálya-jármű rendszer többletigénybevételeinek meghatározására alkalmas
algoritmusokkal és kapcsolódó határértékek definiálásával munkám hozzájárult a közúti vasúti
pályadiagnosztika hazai bevezetéséhez, a fenntartási munka hatékonyabb tervezéséhez.

9.2.

Az eredmények hasznosítása

A kidolgozott szubjektív pályaállapot-felmérési módszer és a kapcsolódó online hibaregisztráló
űrlap, illetve adatbázis lehetővé teszi a vonalgondozók számára a mai modern kornak megfelelő
hibanyilvántartást és az adatok elemzését is.
A terheletlen vágánygeometriai mérések kiértékelésére kifejlesztett kvázi-objektív pályaállapotfelmérési módszer elsősorban csak az új állapotú, vagy olyan pályaszakaszokon használható
eredményesen, ahol a szerkezeti elváltozások, anyagfáradások még nem jelentősek. E módszerek
korábban bemutatott korlátai miatt egy terhelt pályaállapot-felmérésre alkalmas, a kerék-sín kapcsolat
rezgésdiagnosztikai vizsgálatán alapuló új eljárást dolgoztam ki.
A kidolgozott új mérési elrendezés tekintetében bebizonyítottam, hogy a forgó kerékre szerelt
szenzorok a forgó mozgásból adódó többletterhelés miatt alkalmasak a pálya egyenetlenségeinek
detektálására a közúti vasúti üzemben alkalmazott 15–50 km/h sebesség tartományban is. Igazoltam
továbbá azt is, hogy az azonos járművéggel végrehajtott mérések – állandó sebesség alkalmazása
mellett – megismételhetőek és megbízhatóan reprezentálják a pálya műszaki állapotát.
Az új pályaállapot-megítélési módszer kidolgozásakor az volt a célom, hogy a jelenleg használt
vágánygeometriai pályajellemzők mindegyikéhez tartozzon egy kerék – sín kapcsolat
rezgésdiagnosztikáján alapuló pályaállapotminősítő paraméter annak érdekében, hogy az
egyidejű vágánygeometriai és járműdinamikai mérések összehasonlíthatóak legyenek.
A járműdinamikai mérések összehasonlító statisztikai vizsgálata során bebizonyítottam, hogy
a gyalogos vonalbejárás alapján jó / közepes / rossz állapotúnak minősített referencia pályaszakaszok az általam kidolgozott minősítés szerint is egyértelműen elkülölöníthetők.
A 2018-ban a BKV Zrt. által üzembe helyezett mérővillamos járműdinamikai mérőrendszere a
disszertációban bemutatott új mérési és minősítési módszer szerint valósult meg.

9.3.

További kutatási területek

Jelenleg a felműszerezett villamos speciális mérőkocsiként működik annak érdekében, hogy a
rendszer függőségeit ellenőrzött körülmények között lehessen vizsgálni (közel állandó mérési
sebesség, változó jármű műszaki állapot, felépítmények eltérő rugalmasságának hatása).
A mérővonatokkal végzett mérések hátránya, hogy a tervezett mérések legfeljebb fél évente
követik egymást, így nincs lehetőség a hirtelen pályaállapotváltozás nyomon követésére. Ezzel
szemben az üzemszerű járművekre felszerelhető mérőrendszerek részletes és naprakész
adatokat szolgáltatnak a pályaállapot változásáról. Miután elég tapasztalat gyűlik össze a
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kidolgozott rendszer függőségeivel kapcsolatban, egy speciális mágneses rögzítéssel a
keréktárcsához rögzített gyorsulásmérők a járműszerkezeti tulajdonságaitól független, a
modern pályadiagnosztikai eszközökhöz képest relatíve olcsó megoldást tudnak biztostani
bármely adhéziós vontatású vasúti kötöttpályás közlekedési mód esetén.
A bemutatott pályaállapot-minősítő algoritmusokra vonatkozó fenntartási mérethatár értékek
meghatározása jelenleg statisztikailag csak alacsony számú mérési adathalmazból történhetett
meg, viszont ezek pontosítása és további két fokozattal való kiegészítése (átvételi –
beavatkozási mérethatár) a mérőrendszer végleges bevezetése előtt feltétlenül szükséges
nagyobb mérési sokaság statisztikai kiértékelésével. A meghatározott mérethatárok csak
25±3 km/h mérési sebesség esetén érvényesek, így szükséges a mérethatárok kiterjesztése, vagy
a mérések sebességfüggésének egyéb kezelése is. A beruházások tervezéséhez, és a
munkáltatások hatékonyságának ellenőrzéséhez az általános minősítés kiértékelési hosszának
pontosítása és az alkalmazott súlyszámok ellenőrzése is indokolt több évre kiterjedő mérési
adathalmaz felhasználásával.
A BKV Zrt. mérővillamosa a tervek szerint vágánygeometriai mérőrendszerrel is fel lesz
szerelve, így a jövőben az egyidejű vágánygeometriai és járműdinamikai mérések komplex
összehasonlító vizsgálatával egy új mérethatárrendszer is kialakítható lesz, amely nemcsak a
vágány terhelés alatti fekvésgeometriáját, hanem az áthaladáskor mért járműdinamikai választ
is figyelembe tudja venni. Az általam kifejlesztett rezgésdiagnosztikán alapuló pályaállapotfelmérés egy vágánygeometriai mérőrendszerrel kiegészítve lehetőséget adhat ‒ a MÁV-hoz
hasonlóan ‒ egy pályafenntartási szakértői tervező rendszer kialakítására is.

A

keréktárcsához

rögzített

szenzorok

paramétereinek

(mintavételezési

frekvencia,

érzékenység) alkalmas megválasztása esetén vizsgálhatóvá válik a kis sugarú ívekben
tapasztalható csikorgás jelensége. A szakirodalomban számos cikk foglalkozik a csikorgás
jelenségévél, kialakulási mechanizmusával, viszont a kérdést jelenleg még nem sikerült
egyértelműen tisztázni. A csikorgás kellemetlen hatásának mérséklésére használt kenőanyagok
többnyire jelentősen megváltoztatják a járművek fékezési tulajdonságait. A keréktárcsához
rögzített szenzorok alkalmasak a kerékmegcsúszás detektálására, így felhasználhatóak az
alkalmazott kenőanyagok hatékonyságának minősítésére is.
A közúti vasúti üzemben jelenleg érvényben lévő pályatervezési előírások nincsenek
alátámasztva

a

mai

modern

járművek

méréssel

meghatározott

mozgásgeometriai

viselkedésének statisztikai vizsgálatával. A különböző járműtípusok mozgásgeometriai
jellemzőinek tényleges meghatározása szükségszerű annak érdekében, hogy a járművek
jellegrajzai alapján egyszerű módszerekkel megbízhatóan számíthatók legyenek az
utaskényelmi szempontokat befolyásoló tényezők. Az általam kidolgozott mérési elrendezéssel
a tényleges kinematikai jellemzők meghatározhatók.
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10. Új tudományos eredmények, tézisek
I. TÉZIS:
A közúti vasúti pálya terhelt állapotfelmérésére kidolgoztam egy olyan új mérési elrendezésű
rendszert (1.1. ábra), amelynél a pályaminősítés alapjául szolgáló bemenő adatokat a
keréktárcsához rögzített gyorsulásmérő szenzorok szolgáltatják. A kialakított új mérőrendszer
a pálya-jármű kölcsönhatás miatt mindkét alrendszer műszaki állapotától függ, így a jármű
műszaki állapotának ellenőrzésére kalibrációs eljárást és követelményeket dolgoztam ki.

1.1. ábra: Új mérési elrendezés: a keréktárcsához rögzített 3 tengelyű gyorsulásmérő szenzor helyzete
és a tengelyek mérési iránya

Kvázi-függőleges kerékgyorsulás számítása:
A forgó kerékre rögzített szenzorok eredő függőleges értelmű gyorsuláskomponense (Q), kinematikai
szempontból a mért érintő és centrifugális irányú gyorsulás szűrt, azonos értelmű komponenseinek az
összegeként megfelelő illeszkedéssel leírható, az (1.1) egyenlet szerinti általános alakban:

Q  a y , szürt  sin  angle  ax, szürt  cos  angle ,
ahol

Q
ax,szűrt
ay,szűrt
θangle

(1.1)

– kvázi-függőleges kerékgyorsulás,
– szűrt érintőirányú gyorsulás (0,5 Hz felül áteresztő szűrő),
– szűrt centrifugális irányú gyorsulás (0,5 Hz felül áteresztő szűrő),
– kerékelfordulás szöge az (1.2) összefüggés szerint:

 agy
a
 gx

 angle  arc tan 


 ,


(1.2)

ahol θangle a szögelfordulás (2.1a ábra), agy a radiális gyorsulás gravitációs komponense [m/s2],
agx az érintőirányú gyorsulás gravitációs komponense [m/s2].
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Altézis:
Az egymást követő időben, azonos és eltérő járművéggel végzett mérések alapján a kerék
oldalgyorsulás 0,5 másodperces mozgóátlagának, illetve a Q kvázi-függőleges kerékgyorsulás
azonos ablakszélességgel meghatározott minimum-maximum eltérésének összehasonlításával
igazoltam, hogy a kialakított új mérési elrendezés megismélhetően és megbízhatóan
alkalmazható a pályaállapotmegítélés céljaira.
Az I. tézishez kapcsolódó publikációk: [2], [4], [5], [10], [11], [12], [14]
II. TÉZIS:
Kimutattam az I. TÉZISBEN bemutatott új mérési elrendezésre vonatkozóan, hogy a
keréken mért érintő- és sugárirányú gyorsulás adatokból meghatározott fordulatszám
(2.1. ábra) és a tényleges kerékátmérő figyelembevételével számított megtett út elegendő
pontosságot (átlagos megállótávolságra nézve jobb, mint 5 m) biztosít a pályahibák
gyalogos vonalbejárás során történő azonosításához. A pontosság mértéke függ az
ívviszonyoktól, a kerékátmérőtől és az időjárási körülményektől is.

2.1. ábra: A megtett út meghatározása a keréken mért érintő- és centrifugális gyorsulásadatokból:
a.) az (1.2) összefüggés szerint számított kerék szögelfordulás; b.) keréken mért nyers érintő-, és centrifugális
gyorsulásadatok; c.) a kerékátmérő és a fordulatszám figyelembevételével számított megtett út

A II. tézishez kapcsolódó publikációk: [1], [3], [5], [10]
III. TÉZIS:
Az I. TÉZISBEN megfogalmazott járműdinamikai mérési elrendezés validálására
kidolgoztam egy szubjektív állapotfelmérési módszert, valamint a pályahibák rögzítésére
és elemzésére szolgáló térinformatikai rendszert is.

93

Vinkó Ákos

Doktori értekezés

Mindaddig, amíg az I. TÉZISBEN bemutatott mérőrendszer nem szolgáltat elegendő mérési
adatot, addig ez a módszer is lehetőséget ad a mért adatok validálására.
A.) Altézis:
Budapest teljes villamos vágányhálózatának saját vizuális állapotfelmérésem alapján kidolgoztam
egy olyan a felépítménytípustól független, szubjektív pályaállapotminősítő szempontrendszert,
amelyben az egyes szempontokhoz tartozó értékelési skálákat is egyértelműen definiáltam,
figyelembe véve a jelenleg alkalmazott pályafenntartási gyakorlat tapasztalatait.
A pályaállapot kiértékeléséhez a villamos vonalat, annak vízszintes vonalvezetése alapján homogén
szakaszokra bontottam (egyenesek, tiszta és átmenetiíves körívek). Ezek a szakaszok képezik a
kiértékelés alapját. Külön egységnek tekintem az átmenetiíves körívet csakúgy, mint a tiszta körívet
és az egyenes szakaszokat. A Budapest közúti vasúti hálózatán felmért ORTEC RAFS típusú
pályaszerkezet szubjektív állapotértékelését az átgördült forgalomnagyság és a pályaéletkor
függvényében a 3.1. ábra szemlélteti.

3.1. ábra: Szubjektív állapotfelmérési módszer kiértékelési példa: ORTEC RAFS
(a vizsgált szakaszok megnevezése a disszrtáció 7. ábráján található)

B.) Altézis:
Kidolgoztam egy adatbázis struktúrát és egy online hibaregisztráló űrlapot a vonalbejárások
során megfigyelt pályahibák helyalapú rögzítésére és elemzésére.
A III. tézishez kapcsolódó publikációk: [1], [6], [7], [9], [11]

94

Vinkó Ákos

Doktori értekezés

IV. TÉZIS:
Vonalbejárásaim felmérési tapasztalatait felhasználva kidolgoztam egy pályaállapotminősítési módszert a terheletlen vágánygeometriai mérések adatainak felhasználásával,
amely a felépítmény típusától függetlenül alkalmas a vágány vonalvezetési elemeinek
automatikus kiértékelésére.
A terheletlen állapotfelmérést TrackScan vágánygeometria mérőkészülékkel végeztem el több mint 60
vágánykilométeren. Jóllehet a terhelt állapotban megfigyelhető pályareakció kimutatására ez az eszköz
nem alkalmas, azonban terhelt mérések hiányában ez a statikus állapotfelmérés is hasznos lehet. A pálya
állapotértékelése a geometriai mérésekre vonatkozó (átvételi – fenntartási – beavatkozási) határértékek
felhasználásával, a pálya geometriai elemeire meghatározott hibahányad alapján történik.
A IV. tézishez kapcsolódó publikációk: [6], [9], [11]
V. TÉZIS:
Az általam kifejlesztett mérési elrendezésre vonatkozóan, mind a sínszálakra, mind pedig
a vágányra olyan algoritmusokat dolgoztam ki, melyek lehetővé teszik a pályahibák által
gerjesztett rezgések és a jármű szerkezeti tulajdonságaiból adódó egyéb rezgések
szétválasztását, valamint a különböző típusú lokális pályahibák beazonosítását.
A.) Altézis: Függőleges és keresztirányú ütés
Igazoltam, hogy a skála-átlagolt, „Morlet Wavelettel” előállított frekvencia spektrum adott
konfidenciaszintet meghaladó értékei alapján a különböző mérési irányokban kialakult pontszerű
ütések helye és intenzitása is automatikusan rögzíthető. A függőleges irányú ütések esetén a 6g2,
míg a keresztirányú ütések esetén a 2g2 határérték alkalmazását javaslom.
A pontszerű pályahibák egy rövid idejű, intenzív hatást jelentenek a keréken, amelyek a
spektrogramon

„oszlopszerűen”,

széles

frekvencia-spektrum

gerjesztődésként,

míg

az

időtartományban kiugró értékként jelennek meg.
B.) Altézis: A pályahibák és a jármű szerkezeti kialakításából adódó rezgések szétválasztása
Gyalogos szemrevételezés és egyidejű terheletlen vágánygeometriai mérések alapján, többszöri
szisztematikus beállítással, empirikusan kimutattam, hogy időben lokalizált, frekvencia átlagolt
Wavelet és STFT (Short-Time Fourier Transform) teljesítményspektrumok alapvonalának BEADS
(Baseline Estimation and Denoising with Sparsity), aszimmetrikus legkisebb négyzetek módszerrel
történő eltávolításával meghatározott maradó rezgésgyorsulás a pálya-jármű rendszerben fellépő
periódikus jellegű többlet-igénybevételeket felépítménytípustól függetlenül megbízhatóan jellemzi.
A pályahibák rögzítése a különböző felépítmények és a jármű kölcsönhatására jellemző „alapzaj”
leválasztása után megmaradó többletigénybevételen értelmezett határérték túllépésen alapszik.
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C.) Altézis: Függőleges pálya-többletterhelés
Az „B” altézis szerinti alapvonal korrekció alkalmazásával a függőleges pálya-többletterhelés
meghatározható a menetirány szerinti első tengely jobb és bal oldali kerekére vonatkozó
alapvonal korrigált STFT teljesítményspektrumok időben lokalizált átlagából az (5.1)
összefüggés szerinti általános alakban:
Fptj

( SˆQ, BE

fˆQ, BE )

( SˆQ, JE

fˆQ, JE )

2

(5.1)

ahol
Fptj
Ŝ
f̂
Q,BE; Q,JE

függőleges pálya-többletterhelési jellemző;
frekvencia-átlagolt STFT teljesítmény spektrum;
BEADS eljárással becsült alapvonal;
bal és jobb első kerék kvázi-függőleges gyorsulása.

A hosszabb kiterjedésű pályaegyenetlenségek folytonos gerjesztést jelentenek, amelyek a
spektrogramon egy szűk frekvenciasáv gerjesztéseként „vízszintes vonalszerűen”, míg az
időtartományban a pályahiba hullámhosszától függő periódikus jelként jelennek meg.
A függőleges pálya-többletterhelés esetén az 5g2 határérték alkalmazását javaslom.
Az V. tézishez tartozó meglévő és megjelenés alatti publikációk: [4], [8], [12], [13], [14], [15]
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VI. TÉZIS:
Kidolgoztam a közúti vasúti pálya általános műszaki állapotát tükröző, járműfutástulajdonságok alapján meghatározott, additív minősítő számot (DMSZ), amelyet homogén
minősítő szakaszonként a függőleges pálya-többletterhelési jellemző (Fptj), a siklásbiztonsági
pályajellemző (SiklB), a hullámos kopás intenzitását jellemző paraméter (Hkop) és a
keresztirányú utazási komfort (Kuk) értékéből határozhatunk meg a (6.1) egyenlet szerinti
általános alakban:
h

DMSZ h

Fptj 300

h

SiklB
4

h

3

kuk

h

Hkop

,

(6.1)

ahol:
DMSZh:
h:
Fptj:

A „h” hosszon értelmezett Dinamikai Minősítő Szám;
A minősítő szakasz hossza (jármű mozgásérzékelő hosszának többszöröse);
Függőleges pálya-többletterhelési jellemző;

SiklB:
Kuk:
Hkop:

Siklásbiztonsági pályajellemző;
Keresztirányú utazási komfort (UIC 513 szabvány szerint);
Hullámos kopás intenzitását jellemző vágányparaméter, a sínszálanként
mért értékek átlaga (6.2);

Hkop

Hkopbal

Hkop jobb
2

,

Hkopbal:

a bal sínszálon mért hullámos kopás intenzitása;

Hkopjobb:

a jobb sínszálon mért hullámos kopás intenzitása.

(6.2)

A gyalogos vonalbejárás és szubjektív pályaállapot-minősítés alapján kiválasztott jó / közepes / rossz
állapotú homogén minősítési szakaszokon végzett járműdinamikai mérések statisztikai kiértékelése
során megállapítottam, hogy a kijelölt szakaszokon meghatározott Dinamikai Minősítő Szám
(DMSZ) eloszlásfüggvénye szerint az egyes pályaállapotok egyértelműen elkülöníthetők egymástól.
Igazoltam továbbá azt is, hogy a mérések – hasonló sebesség alkalmazása mellett – megismételhetőek, és megbízhatóan reprezentálják a pálya műszaki állapotát és annak változását is.
Az VI. tézishez tartozó meglévő és megjelenés alatti publikációk: [13], [14]
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12. Summary
The main goal of the thesis was to develop the outlines of a condition monitoring method for
tramway tracks. During the research design was assessed as a process, meaning that the
determination of measurement setup, calibration, automatic detecting algorithm for track
defects and the admissible limits for assessment was analysed as well.
The word wide used techniques for railway track condition monitoring can provide a certain
level of service. Subjective track quality scoring is only suitable for identifying safety-critical
defects. Un-load track geometry measurement based assessment works well in the case of
controlling newly-built track alignment, but the rolling stock measurements-based condition
assessment is absolutely necessary for planning preventive maintenance activity.
Nowadays, the automatic under load condition monitoring of tramway’s track has not been
applied in Hungary due to the lack of track recording car, only the visual inspection on track is
used for identifying track defects. Taking the structural specification of rolling stocks operated
in Hungarian tramways into account, an unconventional measurement setup is developed,
which records the data of 3-axes wireless accelerometers mounted on wheel discs.
Accelerations are processed to obtain vibration behaviour of track-vehicle interaction to
determine whether the track needs to be repaired. Unlike conventional vehicle dynamic
measurement set-up, in the case of rotating wheel mounted accelerometers additional load is
forming from rotation even at low speeds (15 – 30 km/h), which is able to provide the detection
of track irregularities in their early stage of deterioration process.
The results of the developed condition monitoring method depend on both sub-system of
vehicle-track interaction, therefore a calibration process and requirements are carried out by the
Author for controlling the condition of the instrumented vehicle.
The use of rotating wheel mounted accelerometers requires a pre-processing method, in which
quasy-vertical acceleration is calculated from the tangentional and radial acceleration
components recorded on wheel. This parameter is one of the main input data of the automatic
track defects detecting algorithm.
After using the pre-processing method discussed in previous paragraph, the acceleration data
are decomposed into two components using a combined low-, and high pass-filter. Removing
the low frequency components, the remaining accelerations are investigated to separate the
additional loads and the background noise forming in vehicle-track system. The background
noise depending on the elasticity of the different track structures, so removing this part a
superstructure-independent evaluation can be carried out.
New track parameters are developed for determining defect location, which generated by
automatic detection algorithm based on time–frequency distribution analysis. Admissible limits
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(thresholds) are given for detecting moderate and severe defects using statistical analysis.
Furthermore, a new Track Quality Index (TQI in Hungarian DMSZ) is developed, which
calculated from the developed parameters to summarize and display the condition of large
sections of track. The method was validated on frequented tram lines in Budapest, where track
section in moderate and serious condition was accurately detected. Although the introduced
vehicle dynamics measurement system does not provide exact data of track geometry, but the
high accelerations are associated with poor track geometry and structural problems (faulted
welds and rail joints, foundation problems).
This vehicle dynamic measurement system is cheap to implement and no significant
modification of the vehicle is required. Therefore, in-service vehicles equipped with this system
and GPS may serve a good opportunity for monitoring tramway track, while it is running.
Multiple passes over same track section can contribute to establishing safe transport systems.
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I. Melléklet
A pálya-jármű rendszer jellemző rezgési tulajdonságai

Mellékletek

M1.1. ábra: A hagyományos zúzottkő ágyazatú vágány függőleges irányú erő-elmozdulás
átviteli karakterisztikája pontszerű gerjesztés esetén (60r. sín és 60 cm aljtávolság)
(Forrás: Ripke, B., Knothe, K. "Die unendlich lange Schiene auf diskreten Schwellen bei
harmonischer Einzellasterreg". VDI Fortschritt-Bericht, 11(155). 1991.)
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M1.2. ábra: Első és második rezonancia alakja a hajtott forgóváznak [38]
(Forrás: Grassie, S. L. "Rail corrugation: characteristics, causes, and treatments". Proceedings
of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 223, pp.
581–596. 2009. DOI:10.1243/09544097JRRT264)
M1.3. táblázat: A periódikus gerjesztések típusai és megjelenési formái [38]
(Forrás: Grassie, S. L. "Rail corrugation: characteristics, causes, and treatments". Proceedings
of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 223, pp.
581–596. 2009. DOI:10.1243/09544097JRRT264)
Tipus
Pinned– pinned rezonancia
A hajtott tengely torziós
reonanciája

Megjelenés
helye:
Egyenes pályaszakasz,
ív külső sínszála
Ív belső sínszála

Tipikus
frekvencia Meghibásodás jellege
(Hz)
400–1200 Kopás
250–400

Kopás

P2 rezonancia

Egyenes pályaszakasz,
ív külső sínszála

50–100

Kopás

Közúti vasút

Egyenes, vagy
íves pályaszakaszon

50–100

Képlékeny alakváltozás
a hullámvölgyekben

Felépítmény függő
gerjesztődés

Egyenes, vagy
íves pályaszakaszon
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II/a melléklet: A disszertációban alkalmazott jelfeldolgozási módszerek szakirodalmi háttere
A szakirodalomban széles körben alkalmazott idő ‒ frekvencia lokalizácis módszereket az
M2.1. ábra szemlélteti.

M2.1. ábra: Az idő-frekvencia sík (fázistér) értelmezése különböző transzformációk esetén.
Heisenberg-féle határozatlansági elv miatt a frekvencia és időfelbontást reprezentáló téglalap területe
∆ω ∆t ≥ 1/2. 1.) Mért jel idő tartománybeli elemzése; 2.) Mért jel frekvencia tartománybeli elemzése;
3.) Idő-frekvencia sík. a.) Nyquist-Shannon mintavételezés; b.) Fourier Transzformáció (FT); c.) Short
Time Fourier Transform (STFT); D.) Wavelet Transform (WT)
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A.) Nyquist-Shannon mintavétel:
A valóságban előforduló természeti jelenségek időben folytonosak, amelyeket
mintavételezéssel időben diszkrét jelként tudunk csak rögzíteni. A mintavétel gyakoriságát, úgy
kell megválasztani, hogy az eredeti jel információ tartalma ne változzon. A mintavételezés
folyamatának alapja a Nyquist-Shannon mintavételezési tétel, amely kimondja, hogy a
mintavételezési frekvenciának legalább kétszer akkorának kell lenni, mint a jelben előforduló
maximális, az adott vizsgált jelenség szempontjából még releváns frekvencia.
B.) Fourier transzformáció:
Az FT egy reverzibilis transzformáció, amely a mért jelet különböző frekvenciájú
trigonometrikus függvények összegére bontja. A direkt és inverz transzformált pár az (M 2.1)
és (M 2.2) összefüggések szerint írható fel:


X ( )   x(t )  eit dt
x(t ) 
ahol:
x(t)
X(ω)
ω
eiωt = cos ωt+i∙sin ωt

1
2




 X ( )  e

it

d

(M 2.1)
(M 2.2)



vizsgált idősor
a vizsgált idősor Fourier transzformáltja
körfrekvencia
periódikus trigonometrikus függvény

A (M 2.1) és (M 2.2) egyenletekben lévő szorzatintegrál a két függvény hasonlóságának
mértékét jellemzi. A fentiekből következően látható, hogy az FT megmondja a vizsgált idősor
jellemző és domináns frekvenciakomponenseit (M2.1. ábra (b)). Ebből kifolyólag a FT egy
hasznos eszköze a pálya-jármű rendszerben fellépő sajátrezgések, gerjesztődések elemzésének.
A nagysebességű vasúti üzemekben a szokásosnál is nagyobb hangsúlyt kap a megfelelő
utazási komfort és a futásstabilitási követelmények betartása, így nem csoda, hogy az FT
gyakran használt eszköz a rendszer viselkedésének vizsgálatakor [14]. Fontos megjegyezni
azonban, hogy az FT nem ad információt, az egyes frekvencia komponensek időbeli
eloszlásáról. Stacionárius jel esetén, ahol a frekvencia komponensek időben állandóak, ez a
tény nem okoz gondot, viszont instacionárius jel esetén, ahol a jel frekvenciája az idő
függvényében szabadon változhat, az alkalmazása nem célszerű, mert nem ad hely(idő)
információt. A valóságban előforduló jelek azonban nagyon sok esetben instacionáriusak. Így
van ez a vasúti üzemben is, köszönhetően a folyamatosan változó járműsebességnek,
járműrugózásnak és a rendszert gerjesztő különféle pályahiba hullámhosszoknak. Tehát
instacionárius jelek elemzésekor fontos a frekvenciainformáció idő alapú lokalizálása.
Azt, hogy az adott időpillanatban pontosan milyen frekvenciája van a jelnek azt egzaktan nem
ismerhetjük a Heisenberg-féle határozatlansági elv14 miatt. Amit vizsgálni tudunk, hogy adott
frekvencia komponensek, milyen időintervallumokban fordulnak elő. Ezt nevezzük idő, illetve
Heisenberg-féle határozatlansági elv: alapvető, elméleti határ bizonyos fizikai mennyiségek egyszerre, teljes
pontossággal való megismerhetőségére
14
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frekvencia felbontásnak. Az instacionárius jelek vizsgálata hívta életre az Ablakozott Fourier
Transzformációt (STFT: Short Time Fourier Transform), amely már lehetővé teszi a
frekvenciakomponensek idő alapú lokalizálását.
C.) Ablakozott Fourier Transzformáció (STFT):
Az STFT abból a feltevésből indul ki, hogy kis időintervallumokra nézve a nem stacionárius
jel is stacionáriusnak tekinthető. A vizsgált idősort tetszőleges intervallumra bontjuk, majd
választunk egy ablakozó függvényt és azt szorzatintegráljuk a vizsgált jellel a teljes
frekvenciatartományon az (M 2.3) összefüggés szerint [64]:





STFTx (t , f )   x(t )    (t  t , )  e i 2ft dt

(M 2.3)

t'

ahol:
x(t)
f
t’
ω*(t-t’)
eiωt = cos ωt+i∙sin ωt

vizsgált idősor
frekvencia
ablakszélesség
ablakfüggvény t’ eltolással (* komplex konjugált)
periódikus trigonometrikus függvény

Az FFT végtelen hosszú ablakot alkalmaz, ami jó frekvencia felbontást biztosít, de az idővel
kapcsolatban nem hordoz információt. Az STFT végtelen ablak helyett véges ablakot alkalmaz, ami
miatt lesz időfelbontás is, de a frekvencia felbontás romlik. Minden t’ és f esetén új STFT együttható
számítódik, ami az adott időintervallumban („ablakban”) lévő jel és az aktuális f frekvenciájú
trigonometrikus függvény hasonlóságát jellemzi. A szakirodalomban gyakran használt ablakozó
függvények a következők: négyszögjel, Hanning, Bartlett. Fontos megjegyezni, hogy az STFT
állandó t’ ablakszélességet használ, ami fix idő és frekvenciafelbontást jelent (M2.1. ábra (c)). Az
STFT alkalmazása esetén a megválasztott ablakszélesség befolyásolja a frekvencia és időfelbontást.
Széles ablak alkalmazása esetén jó frekvencia felbontás és rossz időfelbontást, míg keskeny ablak
választása esetén jó időfelbontást és rossz frekvenciafelbontást kapunk. Emiatt az STFT használatával
kapcsolatban a legnagyobb nehézséget a megfelelő ablakszélesség megválasztása jelenti. Az STFT-t
nagyon gyakran alkalmazzák a frekvencia információk időalapú lokalizálása céljából. A vasúti
pályaállapotfelmérés szakirodalmában is találunk példát a megfelelő ablakszélesség megválasztására
is, ahol az optimális frekvencia és időfelbontás biztosítása érdekében kalibrált ablak szélességű STFT
került alkalmazásra [12]. Az STFT egy további hátránya, hogy zajos jel esetén a zaj elnyomja a
frekvenciainformációt és ezen információ időalapú lokalizációjának lehetőségét is. Az STFT idő és
frekvencia felbontás problémájának megoldására fejlesztették ki a Folyamatos Wavelet
Transzformációt (CWT: Continous Wavelet Transform), ahol az ablakfüggvény szélessége a
frekvenciával fordított arányban változik.
D.) Folytonos Wavelet transzformáció (CWT):
A CWT már egy optimális frekvencia és idő felbontást alkalmaz. Az ablakszélesség a CWTnél minden frekvencia komponensnél külön számítódik. A transzformáció az időben folytonos
x(t) idősor és a wavelet függvény szorzatának integráljaként (belső szorzat) számolható az
(M 2.4) összefüggés szerint:
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 t  
CWTx ( , s)  Wx ( , s)  w( s)  x(t )  0 
dt

 s 
 t  
  , s ( )  w( s)  0 

 s 

(M 2.4)
(M 2.5)

ahol:
x(t)
ψ0(η)
η
ψτ,s(η)

Wx ( , s)

w(s)

vizsgált idősor;
„anya” wavelet;
mértékegység nélküli „időparaméter” (η=t/s)
– τ: eltolás, s: skála – „leány” wavelet;
Wavelet transzformáció együtthatói
energia normalizáló súlyfüggvény: 1 / s , vagy 1/s.

A wavelet transzformáció a vizsgált idősor és az átskálázott és eltolt „anya” wavelet ψτ,s(η)
hasonlóságát méri. A W(τ,s) wavelet együtthatók megmutatják adott skála és eltolás paraméter
esetén ennek a hasonlóságnak a mértékét. Ahol a hasonlóság nagy ott az együtthatók is
viszonylag nagyok lesznek.
A gyakorlati életben általában diszkrét idősorok (xn) állnak rendelkezésünkre. A diszkrét xn
sorozat CWT-je az xn és ψ0(η) anya wavelet átskálázott és eltolt változatainak konvolúciója:
N 1
 (n'n)t 
Wn ( s)   xn '   

s


n ' 0

(M 2.6)

 (n'n)t  t
 (n'n)t 
 
 0  


s
 s 
 s 

(M 2.7)

ahol:
*
n
N
s0

szimbólum a komplex konjugáltat jelöli;
eltolási paraméter
az xn idősor elemszáma
a legkisebb még feloldható skála (s0≈2δt);

A CWT diszkrét idősor esetén is folytonos, hiszen az eltolás és a skála paraméterek folytonosan
változhatnak, de a véges elemszámú idősor miatt megjelenik a peremhatás jelensége. Ez azt
jelenti, hogy a transzformáció fázissíkján lesz olyan frekvencia-idő adatpár, amelyhez tartozó
wavelet együttható nem hordoz hasznos információt a jellel kapcsolatban.
A CWT ablakozó függvénye: az „Anya” Wavelet
Az STFT-nél már bemutatott ablak függvény szerepét a CWT esetén a φ(η) „anya” wavelet
átskálázott (s) és időben eltolt (τ) változata tölti be (M2.2. ábra). A ψ(η) „anya” wavelet nem
tetszőleges: bizonyos alapfeltételt teljesítenie kell: „olyan időben korlátozott tartamú
hullámforma, amelyiknek zérus átlaga van”, illetve a ±∞ tartományon vett integrálja zérus
[90] [60]. A szakirodalomban gyakran alkalmazott „anya” waveletek a következők: Morlet,
Paul, Dog. Az „anya” waveletek tulajdonképpen szabálytalan hullámformák, amelyek a
117

Mellékletek

hagyományos Fourier (trigonometrikus függvényt hasonlító) transzformációkhoz képest
jobban képesek jellemezni az időben változó jelek lokális jellemzőit. Az adott feladat
végrehajtásánál mindig körültekintően kell megválasztani az „anya” waveletet:
•

Komplex, vagy valós wavelet: időben oszcilláló jelenség vizsgálata esetén érdemes
komplex waveletet választani, míg a szakadások törések detektálására inkább a
valós wavelet használható hatékonyabban.

•

A wavelet szélessége (s): az idő, illetve a frekvencia felbontást befolyásolja. Széles
wavelet jó frekvenciafelbontást, míg a keskeny wavelet jó idő felbontást biztosít.

•

A wavelet alakja: a vizsgált folyamatban levő jellegzetességekhez igazodjon a
wavelet alakja

M2.2. ábra: A wavelet transzformáció eltolás és skálázó paraméterének értelmezése [91]
A τ eltolás paraméter az ablak pillanatnyi helyét adja meg az időtengelyen. Ez a paraméter
tartalmazza az idő információt. A WT-ben az s skála paraméter hasonló, mint a térképeknél a
méretarány: a nagy skála érték általános globális nézetet ad az idősorról, míg a kicsi skála érték
részletes képet ad. A skálázás, mint matematikai művelet, vagy széthúzza (s<1), vagy
összenyomja (s>1) a jelet az x tengely mentén. Az integrál jel előtti w(s) szorzó az energia
normalizálást szolgálja, így a transzformált jel azonos energiaszintet fog tartalmazni minden
skála paraméter esetén [92].
CWT skála paraméterének megválasztása (skálázó függvény)
Miután az anya wavelet kiválasztásra került meg kell adni a transzformáció végrehajtásához
szükséges skála paramétereket. Nem ortogonális waveletek alkalmazása esetén a skála
megválasztása teljesen tetszőleges, így a lehető legrészletesebb kép nyerhető a
frekvenciakomponensek időbeli eloszlásáról. igényeinknek megfelelően definiálható.
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A szakirodalomban skála paraméter diszkrét értékeit gyakran a kettő törthatványaiként
választják meg az alábbi módon:

s j  s0 2 j j ,

j  0,1,...J

 N t 

J   j 1 log 2 
s
 0 

(M 2.8)
(M 2.9)

ahol:
s0
δj
J

a legkisebb még feloldható skála (s0≈2δt)
a skála lépésköz (felbontás részletessége)
a legnagyobb skála

Az s0 legkisebb skála paramétert, úgy kell felvenni, hogy a skálával ekvivalens Fourier
periódusa kb. 2δt legyen (Nyquist-Shannon mintavételezési tétel). A megfelelően kicsi δj skála
lépésköz megválasztása pedig függ az anya wavelet frekvencia tartománybeli sávszélességétől.
Wavelet frekvencia spektrum
Mivel sok esetben a megválasztott ψn(η) anya wavelet komplex, így a Wn(s) wavelet
együtthatóknak lesz valós Re[Wn(s)] és képzetes Im[Wn(s)] része is. Az |Wn(s)| amplitúdó és
arctg{ Im[Wn(s)]/Re[Wn(s)] } fázis információ a transzformáció átviteli tulajdonságait jellemzi,
hogy milyen mértékben torzítja a bementi jelet. A Wavelet transzformáció teljesítmény
spektruma (WPS) a Wavelet együtthatók négyzeteként definiálható |Wn(s)|2. A WPS-t egy
kétdimenziós szintvonalas grafikonon szokás ábrázolni, amely megmutatja az egyes
frekvenciakomponensek időtartományban való lokalizációját.
A különböző wavelet spektrumokat könnyebb egybevetni, ha Wn(s) –et normalizáljuk az idősor
varianciájával |Wn(s)|2 / σ2, ami: a fehérzajhoz képest vett teljesítményt adja meg. Ezt nevezzük
a normalizált teljesítmény spektrumnak.
A wavelet transzformáció értelmezhető sávszűrők sorozataként is. A wavelet együtthatók
bizonyos skála tartományaira számított átlagolással szűrések is végrehajthatók. Ezt használja
ki az alábbi módszer is. A skála átlagolt Wavelet teljesítmény spektrum egy súlyozott összege
a WPS-nek az (M 2.10) összefüggés szerint:
2

Wn 

 j t
C

j2



Wn2 ( s j )

j  j1

sj

2

(M 2.10)

ahol n az idősor elemszáma, δj a skála lépésköz, δt az idősor mintavételi időköze és Cδ
tapasztalati úton meghatározott szorzó tényező, ami waveletenként más és más.
Wavelet spektrum szignifikancia vizsgálata:
A nullhipotézis konstrukciójához először megfelelő háttér spektrumot kell választani: fehérzaj,
vagy vörös zaj. Fehérzaj esetén minden frekvencián azonos energia, míg vörös zaj esetén a
frekvencia csökkenésével növekvő energia tapasztalható.
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Ezután feltételezzük, hogy a sztochasztikus folyamat különböző realizációi e körül a várható
(átlagos) háttér spektrum körül fognak ingadozni. Ezek a várható spektrumok adnak lehetőséget
a talált csúcsok szignifikancia vizsgálatára (adott konfidencia szinten).
E.) Inverz Folyamatos Wavelet transzformáció (ICWT):
Köszönhetően annak, hogy a Wavelet transformáció lényegében egy sávszűrő ismert átviteli
karakterisztikával, így dekonvolúcióval, vagy inverz szűrővel az eredeti idősor visszaállítása is
lehetséges. Fontos kiemelni azonban, hogy a wavelet transzformáció egy redundáns leképezés,
hiszen egy változót képez le kettőre (eltolás és skála paraméter). A redundancia ellenére a
transzformáció megfordítható, csak be kell vezetni egy az anya wavelettől függő Cδ tényezőt.
Az inverz transzformáció az (M 2.11) összefüggéssel számolható időben folytonos esetben:

1
x(t ) 
c

 

 t  b  db da

a  a2

  S (b, a) 

 0

(M 2.11)

ahol:

F  ( )
c  2 
d


2



(M 2.12)

A gyakorlatban a (M 2.11) összefüggés integráljait diszkrét összegekkel közelítjük. Az adott
időpillanathoz tartozó amplitúdó érték visszanyerhető a wavelet együtthatóknak a teljes skála
tartományon vett összegéből (M 2.13):

jt 1/2 J Wn (s j )
xn 

C 0 (0) j 0 s j1/ 2

(M 2.13)

A Cδ faktor az adott anyawavelethez tartozó δ függvény helyreállítása során keletkezik.
A gyakorlatban rendszeresen használt waveletekre, ez a konstans érték elérhető a
szakirodalomból.
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II/b melléklet: Adatelőkészítési módszerek
A rögzített adatok útalapú újra mintavételezése:
Az azonos időközönként mért rezgésgyorsulás f(ti):

tt  i  t

i  0, 1, 2,, N  1

(M 2.14)

Az időben mért rezgésgyorsulás át lett transzformálva út alapú jellé f(xi) = f(ti). A diszkrét f(xi) újra
lett mintavételezve Δx konstans úthosszakkal:

x  x N 1/( M  1) ,
ahol

M
Δx
N

(M 2.15)

– a megkívánt mintavételezési hosszban az adatok száma;
– megkívánt mintavételezési hossz: 0,1 m;
– adatsokaság elemszáma.

x' j  j  x

j  1, 2, 3, 4,..., M - 1

xk  x' j  xk 1
f ( x' j ) 

f ( xk 1 )  f ( xk )
( x' j  xk )  f ( xk )
xk 1  xk

(M 2.16)

Mozgószórás számítása:
Egy adott „h” minősítési szakaszon mért értékeknek kiszámítjuk a szórását, majd 0,5 méteres
lépésközzel történő továbblépés után újra és újra elvégezzük a „h” szakaszon mért értékek
szórásának kiszámítását. Egy adott ponthoz tartozó mozgó-szórás érték a pont előtti és utáni
[h/2 + h/2] szakaszokon mért értékek szórásából kell előállítani. A szórás értékét a (M 2.17)
összefüggés szerint állítjuk elő:

t 
ahol
σt
ât
k
at

k
1
(at  j - aˆt  j ) 2

2k  1 j   k

t  k  1, k  2,..., n  k

(M 2.17)

– a mozgószórás,
– a vizsgált szakasz átlaga,
– a mozgószórás számításához figyelembe vett tagok száma,
– a különböző jármű fődarabokon (kocsiszekrényre, forgóvázra és kerékre) mért
rezgésgyorsulás. at=a1, a2, a3,…, an, ahol n a mért jel elemszáma.

Kétoldali mozgóátlag számítása:
A mozgóátlag értékét a (M 2.18) képlet szerint állítjuk elő:

aˆt 
ahol

k
1
 at  j
2k  1 j   k

t  k  1, k  2,..., n  k

k
– a mozgóátlag számításához figyelembe vett tagok száma,
2k+1 – Mozgóátlagolt szakaszok száma,
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ât
at

– mozgóátlag,
– a különböző jármű fődarabokon (kocsiszekrényre, forgóvázra és kerékre) mért
rezgésgyorsulás. at=a1, a2, a3,…, an, ahol n a mért jel elemszáma.

Mozgóátlag szűrő számítása konvolúcióval
A mozgóátlag az alábbi konvolúcióval is számítható:
y(n)

ahol

h(k)
x(n)
y(n)

h(k ) x(n

(M 2.19)

k) ,

– impulzusválaszfüggvény (magfüggvény),
– vizsgált jel
– szűrt jel.

Az impulzusválaszfüggvény N adatot felhasználó egyszerű mozgóátlag esetén az
összefügéssel adott négyszögimpulzus:

1
n
N
0,

h( n)

0,1, 2,3,..., N 1
egyébként

,

(M 2.20)

A (M 2.20.) összefüggéssel adott impulzusválaszfüggvény normalizált, azaz az alatta lévő
terület egységnyi. A frekvenciaválaszfüggvény az h(k) impulzusválaszfüggvény Fourier
transzformáltja végtelen hosszúságú adatsor esetén:

H( )

jm

h(m) e

,

(M 2.21)

m

Köszönhetően annak, hogy véges x(n) adatsorunk van, a frekvenciaválaszfüggvény az alábbi
összefüggéssel számolható:

H( )

1
N

N 1

e

jm

(M 2.22)

,

m 0

Az alábbi lemma alkalmazásával
M

a

m

m N

aN

1

aM
1 a

,

(M 2.23)

,

(M 2.24)

az (M 2.22) összefüggés az alábbi alakra hozható

H( )

11 e
N 1 e

j N
j

Egy szűrőt az alábbi függvényekkel jellemezhetjük: impulzusválaszfüggvény, frekvenciaválasz, lépcsősválaszfüggvény. A frekvenciaválaszfüggvény az impulzus-válaszfüggvény
Fourier transzformáltja, míg a lépcsős válasz az impulzusválasz integrálja. Az alábbiakban két
alul-áteresztő szűrőt ismertetek, amelyet az algoritmusoknál alkalmaztam.
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M.2.3. ábra: 0,5 Hz-es lineáris fázisú FIR mozgó átlagszűrő (alul-áteresztő szűrő)

M.2.4. ábra: 5 Hz-es lineáris fázisú FIR mozgó átlagszűrő (alul-áteresztő szűrő)
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II/c melléklet: Alapvonal-korrekció BEADS alkalmazásával
A bemenő jelet három komponensre bontottam szét: a simított alapvonalra, ritka periódikus
ingadozású csúcsokra, valamint a maradó zajra (reziduál). Az alkalmazott módszer neve:
alapvonal becslés és zajszűrés ritka csúcselőfordulási valószinüség feltételezésével. Az x
vektor, ami különböző csúcsokat tartalmazza, ritka, deriválható diszkrét adatsor, amelynek első
és magasabb rendű deriváltjai is hasonló tulajdonságúak. A mért jelet az alábbi komponensekre
bonthatjuk:
(M 2.25)

y x f w

ahol

y
f
x
w

– mért zajjal terhelt jel;
– alapvonal (alul-áteresztő szűrővel előállított jel);
– többlet gerjesztődés (ritka, deriválható függvény);
– Gauss-féle stacionárius fehér zaj σ varianciával.

Amennyiben feltételezzük, hogy a csúcsok ritkák és az alapvonal közelítőleg előállítható a
megfigyelt zajos jel alul-áteresztő szűrésével, akkor felírhatjuk az alábbi összefüggést [89]:

y  sˆ

ahol

L
H=I-L
f̂
x̂

fˆ  L( y  xˆ )

(M 2.26)

sˆ  xˆ  fˆ

(M 2.27)

2
2

 y  Ly  Hxˆ

2
2

(M 2.28)

– alul-áteresztő szűrő,
– felül-áteresztő szűrő,
– becsült alapvonal,
– becsült csúcs.

Amennyiben a bemenő jelnek csak pozitív csúcsa van kissé változó alapvonal mellett, akkor
célszerű az asszimmetrikus felejtő függvények alkalmazása, amely eltérően kezeli a pozitív és
negatív eltéréseket. Az θ∈ aszimmetrikus felejtő függvényt a (M 2.29) összefüggés definiálja:

 x,

 ( x; r )   f ( x),
  rx,


x > 

x  
x <  

(M 2.29)

A függőleges pályatöbbletterhelés meghatározásakor alkalmazott paraméterek:
Az eljárásban alkalmazott alul-áteresztő szűrőt másodrendűnek választottam meg 0.0063 rad/s
szűrési frekvenciával. A célfüggvény simító paramétereket az alábbiak szerint vettem fel:
∈ = 10-6 és r= 6. A λi a simítási paraméter, amely az alapvonal különböző rendű (i) derivált
függvényeinek görbeségét adja meg. A λi-k megválasztásának szabálya, hogy fordítottan
arányos legyen a többletgerjesztődés ||Dix|| (i=0,1,2) empirikus átlagával, ahol az átlag 500
minta alapján lett meghatározva. Az arányossági tényezőt α a zaj varianciája alapján kell
megválasztani. λ0= 0,2·α; λ1= 0,3·α; λ2= 0,5·α. Az α felvett értéke 0,0001.
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Az alkalmazott paramétereket a M2.1 táblázat foglalja össze. Az optimális paramétereket
többszöri szisztematikus beállítással, empirikusan állapítottam meg.
M2.1 táblázat: Alkalmazott paraméterek

Megnevezés

Szimbólum

érték

Vágási frekvencia

fc

0.0063 rad/s

Alkalmazott szűrő rendje

d

2

Deriváltak rendje

M

2

Célfüggvény simító paraméter

∈

10-6

r

6

Arányossági tényező

α

0,0001

Szabályozó paraméterek

λ0

0,2

λ1

0,3

λ2

0,5

II/d melléklet: t-próba
A várható érték ellenőrzése t-próba alkalmazásával történik a (M 2.30) összefüggés szerint.
t

a0  a



k

(M 2.30)

A statisztika f = k–1 szabadsági fokú t(Student)-eloszlású. Az elfogadási tartományt az f
szabadsági fokhoz és p konfidenciaszinthez tartozó (-tp,f : tp,f ) intervallum jelenti.
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III. Melléklet
A MÁV Zrt. által alkalmazott mérési és kiértékelési módszerek és a tanulmányozott külföldi
inerciális mérőrendszerek bemutatása
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III/a melléklet: A MÁV Zrt. által alkalmazott pályaállapot értékelési módszerek
A MÁV Zrt. által jelenleg alkalmazott világszinvonalú pályaállapot értékelési rendszer
alapgondolatát (lokális és általános minősítés elkülönítése) és módszereit részben én is
alkalmaztam a közúti vasúti pálya állaptfelmérési módszerének kidolgozásakor. emiatt
fontosnak tartottam a legfontosabb alapelvek és a számítási módszerek rövid összefoglalását.
Fontos kiemelni, hogy az elsősorban a vágánygeometria kiértékelésben használt módszerek,
dinamikai jellegű adatok kiértékelése esetén is hatékonyan alkalmazhatók.
1. A vágánygeometriai mérőrendszer adatainak kiértékelése
A vágánygeometriai mérőrendszer mérési adatainak kiértékelése különböző hosszokon átlagolt
értékek, illetve a mérettűréseket meghaladó lokális hibák alapján is történhet. A minősítési
hosszokon alapuló pályaértékelést általános minősítésnek nevezzük, míg lokális hibák esetén
lokális hibák minősítéséről beszélünk.
Általános minősítés fajtái:
A. Területi elvű értékelés
B. Hibamaximum elvű (csúcstól - csúcsig) értékelés
C. Vetületi elvű értékelés
Lokális hibák minősítése:
A. Alapvonaltól - csúcsig értelmezés
B. Csúcstól - csúcsig értelmezés
1.1 Általános minősítési eljárások
Általános minősítés esetén a minősítési hossz 100 – 1000 m közötti, továbbá az állomásköz, a
vonal és a vonalhálózat minősítése azonos alapon történik. Általános minősítés során a
minősítési hosszakra mérőszámokat (süppedés, irány, siktorzulás, nyomtávolság) és minősítő
számokat képzünk.
A. Területi elvű értékelés
A mérőszámokat a hatályos hazai előírás szerint területi elven képezzük, amely során az
alapvonal és a jellemzék vonala közötti terület nagyságát numerikus integrálással kapjuk meg.
A süppedés és irány esetén a jobb, illetve a bal sínszálra külön értéket mérünk, míg a
síktorzulást három különböző szabadon választott bázisra is meghatározzuk.
A területi elvű értékelésnél a numerikus integrálás miatt fontos szerepe van az egyes jellemzők
alapvonalának, ami lehet statikus, illetve dinamikus:
•
•

a statikus alapvonal egy egyenes vonal, ezen ábrázoljuk a süppedés, a síktorzulás, a
nyomtávolság és a görbület jellemzőt,
a dinamikus alapvonal az előzővel eltérően a mérési értékek egy adott hosszon való
átlagértéke, ezen ábrázoljuk az irány és túlemelés jellemzőt.
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SÜPP

IR
SIKT

SÜPPbal

IRbal

SÜPPjobb

IR jobb

SIKT2,5

SIKT6,0

(M 3.1)
(M 3.2)
(M 3.3)

A mérőszámok mértékegysége: dm2.
A MÁV Zrt-nél a vasúti vágány geometriájának minősítése az általános geometriai állapotot
tükröző SAD minősítő számmal történik. A SAD minősítő számot mérőszámokból képezzük,
amelyeket minősítési szakaszonként állítunk elő az egyes mérési paraméterek értékeiből az
(M 3.4) összefüggés szerinti általános alakban:

SAD

IR SÜPP SIKT
3

(M 3.4)

Az alkalmazott minősítési szakaszok hossza 200 méter, de átmenetileg alkalmazható az 500
méteres minősítési hossz is.
A dinamikus alapvonalon ábrázolt irány jellemzék kiküszöböli az ívek torzító hatását, azonban
a síktorzulás, és ezzel a SAD szám jelentős mértékben megnövekedne a túlemelés kifuttatásos
szakaszokon, melyek egy területként jelennek meg. Ennek elkerülése érdekében a területi elvű
mérőszám meghatározásához a síktorzulást dinamikus alapvonalhoz számítjuk, de nem azon
ábrázoljuk.
A nyomtáv mérőszáma nem szerepel a minősítésben, mivel az nem vágányszabályozási
tevékenység, hanem szerkezeti beavatkozást igénylő művelet.
B. Hibamaximum elvű (csúcstól - csúcsig) értékelés
A hibamaximum elvű értékelésnél a minősítési szakaszon belül – jellemzékenként- csúcstól –
csúcsig mérve a maximális hibát, mint mérőszámot határozzuk meg.
A mérőszámok mértékegysége: mm.
C. Vetületi elvű értélés
A vetületi elvű értékelésnél mindig egy irányban meghatározzuk a mérési jellemző csúcstól –
csúcsig értékeinek a függőleges vetületét, majd ezeket a minősítési szakaszra összegezzük.
A mérőszámok mértékegysége: cm.
1.2 Lokális hibák minősítése
A mérési paraméterekhez (jellemzőkhöz) több mérethatár kategóriában mérethatár értékeket
rendelünk hozzá a vonatkozó előírás szerint (D. 54. sz. Építési és pályafenntartási műszaki
adatok, előírások I. 51. fejezet). A dinamikai rendszereknél a mérethatárok sebességfüggésének
kezelése különösen fontos, mert ott már a mérési eredményben van sebességfüggőség. Lokális
hibának tekintjük azt a méreteltérést, amikor a geometriai jellemző az előírt mérethatár értéket
meghaladja.
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A. Alapvonaltól – csúcsig értelmezés
A területi elvű minősítéshez hasonlóan, az alapvonaltól – csúcsig értelmezés esetén is fontos
szerepet játszik az alapvonal. Ezeken a mérési grafikonokon azonban a mérethatár vonalak is
ábrázolva vannak a geometriai jellemzőknél.
Ha a mért jellemző értéke meghaladja a beállított mérethatárt, akkor a vágánynak ebben a
szelvényben lévő geometriai jellemzőjét lokális hibaként értékeli a mérőrendszer: Az alapvonaltól
– csúcsig értelmezett lokális geometriai hibák lehetnek pozitív vagy negatív értékűek.
B. Csúcstól – csúcsig értelmezés
A csúcstól – csúcsig értelmezés esetén nincsenek ábrázolva mérethatár vonalak, mivel azok
ebben az esetben egy-egy csúcshoz vannak rendelve. A mérőrendszer a csúcstól – csúcsig
értékelés során is ugyanazt a mérethatárt és kiértékelési sebességet alkalmazza, mint amiket az
alapvonaltól – csúcsig értékelés esetén. Az értékelés elvéből adódóan a csúcstól – csúcsig
lokális geometriai hibák csak pozitív értékűek lehetnek.
2. A járműdinamikai mérőrendszer adatainak kiértékelése
Az FMK-007 mérőkocsival történő mérések során a vágánygeometriai mérések mellett rögzítésre
kerülnek a járműdinamikai mérőrendszer által mért adatok is, melyek kiértékelését a szakma
jelenleg nem igényli. A jelenleg rendelkezésre álló mérethatárokat a M3.1. táblázatban tüntettem
fel. Ezek a határértékek főként pálya- és siklásbiztonsági szempontok alapján vannak kialakítva.
3. PÁTER rendszer bemutatása
A PÁTER egy számítógépes, vasúti pályafenntartási döntéssegítő rendszer, mely az alábbi
részekkel és funkciókkal rendelkezik:
•
•
•
•
•

Infrastruktúra adatbázis (ID): a hálózati, felépítményi és műszaki pályaadatokat
tartalmazza,
Mérési adatbázis (MD): mérési adatok nyilvántartása és naprakészen tartása,
Forgalombiztonsági modul (TS): a pálya sebességi állapotának megítélése,
Munkatervezési modul (MS) és a Technológiai és költség modul (TC): karbantartási
munkák tervezése,
Grafikus megjelenítés és Elemzés (A): pályafenntartási és üzemeltetési feladatokat
megkönnyíti, segítséget nyújt az elvégzett fenntartási munkák, illetve hibamegszűntetések dokumentálásában.

A PÁTER egy webes alkalmazás, melynek köszönhetően a felhasználók a rendszer központi
adatbázisát érik el, így mindig frissített és érvényes adatokat kapnak. A nyilvántartási elemei,
elemzési szolgáltatásai rugalmasan módosíthatóak a különböző vasúttársaságok sajátos
műszaki igényeihez.
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M3.1. táblázat: Határértékek a lokális hibák járműdinamikai alapú megítéléséhez
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III/b melléklet: tanulmányozott külföldi inerciális mérőrendszerek bemutatása
A.) Milánó, Olaszország: metró üzem [15] [26]
A Milánói Egyetem és a város közlekedési vállalata (ATM S.p.A) kidolgozott egy a
csapágytokra szerelt gyorsulásmérőkön alapuló rövid hullámhosszú hullámos kopás (30100 mm) és a lokális pályahibák detektálására alkalmas mérőrendszert, amelyet egy a metró
üzemben menetrendszerűen közlekedő járműre szereltek fel. A rendszer kifejlesztését az
motiválta, hogy intenzív hullámos kopás akár pár héten belül is kialakulhat, s az objektív
folyamatos állapotfelméréshez szükséges volt egy automata mérőrendszer. A mérőrendszer a
gyorsulásmérőkön kívül tartalmaz egy a kocsiszekrény és a forgóváz relatív elfordulásának
mérésére alkalmas szenzort, amely az ívviszonyok pontosabb detektálására szolgál.
A hullámos kopás azonosítása a mért adatok frekvencia tartománybeli sávszűrésén alapul.
Diszkrét Wavelet Transzformáció (DWT) segítségével a szenzorok által vizsgált
frekvenciatartományt 5 egyenlő részre osztották és ezeknek vizsgálták az átlagos
energiaszintjét. A szerzők megállapították, hogy a rövid hullámhosszú hullámos kopás
hagyományos zúzottkő ágyazatú vágány esetén a 98 – 146 Hz, míg betonlemezes
pályaszerkezet esetén 390 – 488 Hz-es frekvenciatartományban mutatható ki a metrő üzemben
alkalmazott sebesség mellett.
Üzembe helyezés dátuma: 2007;
Alkalmazott jelfeldolgozási módszer(ek): DWT;
Megítélt vágányparaméter(ek): rövid hullámhosszú hullámos kopás, lokális hibák.
B.) Baltimore, Amerikai Egyesült államok: metró üzem [72]
Pályába és járműre rögzített szenzorokat is alkalmaztak. A sínfejen és a síntalp közelében
3 tengelyű gyorsulásmérő szenzorokat és nyúlásmérő bélyegeket helyeztek el, míg a járművön
a csapágytokhoz rögzítették a 3 tengelyű gyorsulásmérőt. A sebességet a féknyomást, a
motoráramot is mérték. A cikk célja a hullámos kopás detektálása és kialakulási okainak jobb
megértése, valamint a kezelési lehetőségek feltárása volt. A szerzők megállapították, hogy a
hajtott kerék torziós rezonanciájának szerepe van a rövid hullámos kopás létrejöttében, továbbá
megfogalmazták azt is, hogy az általuk vizsgált magánaljas felépítmény esetén a hullámos
kopás jellemző frekvenciatartománya 310 – 345 Hz között volt.
Üzembe helyezés dátuma: 1990;
Alkalmazott jelfeldolgozási módszer(ek): FFT;
Megítélt vágányparaméter(ek): rövid hullámhosszú hullámos kopás.
C.) Tokyo, Japán: SANYO Shinkansen nagysebességű vasúti üzem [41] [42]
A cikk célja, hogy bemutassa, hogy lehet elkülöníteni a különböző típusú függőleges irányú
pályahibákat a csapágytokra szerelt gyorsulásmérő szenzorok alkalmazása esetén.
A gyorsulásadatok nullponti eltolódásának és a nem releváns magas frekvenciakomponensek
eltávolítása után, azok kétszeres numerikus integrálásával előállított fekszint 85%-os egyezést
mutatott az 5 és 22 m közötti hullámhossztartományban a geometriai mérővonattal mért
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adatokkal. A cikkben kimutatták, hogy szoros összefüggés van a sín felületi egyenetlenség és a
függőleges csapágygyorsulások között, továbbá szoros a kapcsolat a dinamikus kerékteher és a
mért függőleges csapággyorsulás között is. A szerzők a függőleges pályageometria minősítését
1 km minősítési hosszonként számított szórás alapján jellemezték.
Wavelet sokskálás felbontást alkalmazva, a mért jelben egymásra halmazott gerjesztő hatások
elkülöníthetek egymástól.
Üzembe helyezés dátuma: 1996;
Alkalmazott számítási módszer(ek): WT, numerikus integrálás;
Megítélt vágányparaméter(ek): lokális hiba, hullámos kopás, fekszinthiba.
D.) Nyugat Japán Vasúttársaság: hagyományos vasúti üzem [40] [85] [93]
A Vasúttársaságnak van egy geometriai mérőkocsija, amelyben az egyik tengely csapágytokjaira
szereltek gyorsulásmérőket. A szerelvény szimmetrikus kialakítása miatt a mérési iránytól függően a
hajtott, vagy a szabadonfutó keréken mérnek. A méréseket kétszer hajtják végre egyet a hajtott kerékkel
másikat a futó kerékkel. Sávszűrő a 40 és 250 mm-es hullámhossztartományra.
Üzembe helyezés dátuma:2016;
Alkalmazott számítási módszer(ek): FFT, PSD;
Megítélt vágányparaméter(ek): hullámos kopás.
E.) Valencia, Spanyolország: metró üzem [12]
A metró üzemben menetrendszerűen közlekedő jármű csapágytokjára szerelt gyorsulásmérő a
lokális (pontszerű) pályahibák, hullámos kopás és a pályaegyenetlenségek detektálása céljából
került alkalmazásra. Az optimális frekvencia és időfelbontás biztosítása érdekében kalibrált
ablak szélességű STFT került alkalmazásra. Az ideális ablakszélesség két különböző kritérium
alapján lett meghatározva: az idő felbontás: egy 2s ablakszélességgel kezd, majd fokozatosan
csökkenti mindaddig, amig semmilyen extra jelenség nem jelenik meg az időtartományban; a
frekvencia felbontás: 0.1s felbontással kezd, majd mindaddig növeli, amig egyéb jelenség nem
jelenik meg a frekvencia tartományban. Mindkét kritérium ad egy alsó és egy felső határt, amely
kijelöli a legoptimálisabb ablakszélességet (0.3 – 0.5s).
Üzembe helyezés dátuma:2016;
Alkalmazott számítási módszer(ek): idő-frekvencia sík elemző eljárás (FFT, STFT, WT)
Megítélt vágányparaméter(ek): lokális hibák, hullámos kopás, függőleges és
oldalirányú pályaegyenetlenségek.
F.) Kyushu Shinkansen: nagysebességű vasúti üzem [83]
Egy az üzemben közlekedő járműre felszerelhető komplex mérőegységet fejlesztettek ki, amely
5 részből áll: a forgóváz hossztartóihoz rögzíthető mérőegység (gyorsulásmérő szenzor,
elmozdulásmérő szenzor, giroszkóp) és a kocsiszekrényre padlójára, illetve csapágytokra
szerelt rezgésgyorsulásmérő szenzorok, egy a helyazonosításra használt fotoelektromos
érzékelő és egy központi számítógép. A mérőegység a jármű két végén található forgóvázra lett
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felszerelve. A 2009-es sikeres tesztüzem után 2010-től általánosan használt eszközzé vált.
A Mid-chord offset (szimmetrikus húrmérés) módszerét alkalmazva a mérőrendszer 10 m
hullámhosszig képes torzítatlan mérési adatokat szolgáltatni.
Üzembe helyezés dátuma:2009;
Alkalmazott számítási módszer(ek): idő-frekvencia sík elemző eljárás (FFT, STFT, WT)
Megítélt vágányparaméter(ek): irány, fekszint, túlemelés, nyomtávolság.
G.) Kelet-Japán Vasúttársaság (East Japan Railway Co.): hagyományos vasúti üzem [82]
Egy rendkívül egyszerű és alacsony bekerülési költségű mérőrendszer került kifejlesztésre,
amelyben a kocsiszekrény padlójára szerelt gyorsulásmérő szenzor került alkalmazásra. A cél
az volt, hogy az ottani pályaállapot-felmérési gyakorlatnál (3 hónap) sűrűbb méréseket lehessen
végezni. A megtett út és sebesség meghatározásához a pályairányú gyorsulást integrálja, s
amennyiben szükséges és van használható GPS jel is, akkor azzal és az ismert
megállóhelytávolságokkal korrigálja a számított értékeket. A rögzített gyorsulásadatokból
20 Hz-es alul-áteresztő szűrő alkalmazásával először eltávolítják a nemkívánatos
jelkomponenseket, majd WT segítségével megállapítják a lokális pályahibák helyét.
Üzembe helyezés dátuma:2008;
Alkalmazott számítási módszer(ek): idő-frekvencia sík (fázistér) elemző eljárás (WT);
Megítélt vágányparaméter(ek): lokális fekszinthibák.
H.) Shanghai, Kína: metró üzem [18]
Forgóváz négy sarkára és a kocsiszekrény padlójának 4 sarkára szerelt gyorsulásmérő
szenzorokat alkalmaznak, kiegészítve egy sebességmérő Doppler-radarral. A forgóváz szenzort
a rövid hullámhosszú, míg a kocsiszekrényre szerelt szenzort a nagyobb hullámhosszú
pályahibák azonosítására használják. A pályahibák detektálása a jármű függőleges irányú
rugózásának mechanikai modelljén (3DOF) és a frekvencia átviteli függvényének
meghatározásán alapul. A gyorsulásadatok nullponti eltolódásának eltávolítása után kétszeres
integrálással meghatározták az elmozdulásokat, majd a szenzor elrendezésnek köszönhetően
ezekből az értékekből meghatározták a forgóváz és a kocsiszekrény 3 irányú elmozdulásait és
elfordulását is. A frekvenciaválasz függvények vizsgálata alapján megállapították, hogy
alacsony frekvencia esetén szoros összefüggés áll fenn a kocsiszekrény elmozdulása,
elfordulása és a pályahibák között.
A cikkben azt is megállapították, hogy a kocsiszekrényre szerelt szenzorral 8 m-nél nagyobb
hullámhosszú pályahiba mérhető, míg a forgóváz esetén 1,7 m az alsó határ 60 km/h mérési
sebesség esetén. A mérést összehasonlították egy terhelt vágánygeometriai mérővonattal,
illetve vizsgálták a mérések megismételhetőségét is. Két egymást követő napon végzett
mérések korrelációja 98%-os azonosságot mutatott.
Üzembe helyezés dátuma:2016;
Alkalmazott számítási
numerikus integrálás;

módszer(ek):

járműfelfüggesztés

Megítélt vágányparaméter(ek): fekszint-, és irányhibák.
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I.) Tyne and Wear megye, Anglia: gyorsvasúti15 üzem [16] [44]
Egy az üzemben menetrendszerűen közlekedő járművet szereltek fel inerciális szenzorokkal:
gyorsulásmérő szenzorokat helyeztek el a kerékcsapágyon, a forgóváz-hossztartón és a
kocsiszekrényen is, továbbá 3 tengelyű giroszkóp és egy elmozdulásmérő került felhelyezésre
a forgóváz-hossztartóra. A cikk célja, hogy csupán inerciális szenzorok alkalmazásával
határozza meg a tényleges vágánygeometriát. Több mérési módszer és szenzorelrendezés
hatékonyságát vizsgálták. Az első vizsgált mérési elrendezésben a forgóváz-hossztartóra szerelt
gyorsulásmérő és az elsődleges rugózás összenyomódását mérő elmozdulásmérő szenzor, míg
a második esetben a forgóvázhoz rögzített 3-tengelyű giroszkóp adatai kerültek csak
felhasználásra. A mérési elrendezések összehasonlítása során megállapították, hogy a
forgóvázra szerelt giroszkóp képes olyan pontossággal visszaállítani a vágánygeometriát, mint
a forgóváz-hossztartóra szerelt gyorsulásmérővel és elmozdulásmérővel kialakított elrendezés.
Üzembe helyezés dátuma:2007;
Alkalmazott számítási
numerikus integrálás;

módszer(ek):

járműfelfüggesztés

mechanikai

modellje,

Megítélt vágányparaméter(ek): fekszint-, és irányhibák.
J.) Amtrack Northeasth corridor, USA: nagysebességű vasúti üzem [39]
Az Acela típusú nagysebességű szerelvények Boston és Washington között közlekednek. Az
Észak-Amerikai Vasúti Szabvány (FRA: Federal Track Safety Standards) napi gyakoriságú
pálya és jármű diagnosztikai vizsgálatot ír elő 200 km/h feletti üzemi sebesség esetén. Hat a
nagysebességű vasúti üzemben menetrendszerint közlekedő Acela szerelvény lett felszerelve
fedélzeti egységgel, amely az utazási komfort és a futásstabilitás mérését szolgálja.
A gyorsulásmérő szenzorokat egyrészt a jármű forgóvázán, másrészt a jármű padlóján
vágánytengelyben helyezték el. A helyazonosítást egy GPS navigációs eszköz biztosítja.
A pálya és jármű műszaki állapotának megítélése a nyers gyorsulásadatok statisztikai
kiértékelésén, valamint ezen értékek határérték túllépésén alapszik (FRA).
Üzembe helyezés dátuma:2007;
Mért jellemzők: ay,sz; az,sz; az,f
Alkalmazott számítási módszer(ek): idősorelemzési és statisztikai kiértékelő módszerek
(peak2peak);
Megítélt vágányparaméter(ek) és járműjellemzékek: utazási komfort, futásstabilitás.
K.) Alicante, Spanyolország: közúti vasúti üzem [11]
A kifejlesztett mérőrendszer célja, hogy a csapágytokra szerelt gyorsulásmérő szenzorok adatait
felhasználva becsülje meg a pálya függőleges irányú egyenetlenségeit. Kidolgozták a
mérőjármű úgynevezett két szabadságfokú „negyedjármű” mechanikai modelljét, amelynek
eredményeit kézzel tolható vágánygeometria mérő kerettel validálták. A gyorsulásadatokat
sebességfüggetlen elmozdulás adatokká alakították numerikus integrálással, majd a
Ez a vasúti hálózat az angol terminológia szerint metró elnevezésű, azonban az üzem jellege szerint felszíni
gyorsvasút.
15
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járműmodell mozgásegyenletéből meghatározták a járműdinamikai válasz alapján az eredeti
pályageometriát.
Üzembe helyezés dátuma:2012;
Alkalmazott számítási módszer(ek): negyedjármű modell, numerikus integrálás;
Megítélt vágányparaméter(ek): fekszinthibák.
L.) Stockholm–Gothenburg vasútvonal, Svédország: hagyomás vasúti üzem [81]
Függőleges kerékterhelést mértek nyúlásmérő bélyegekkel. Sugárirányban 8 szenzort helyeztek
el a keréktárcsán. A cél a magas frekvenciás gerjesztődések (RCF hibák, rövid hullámhosszú
hullámos kopás, hibás sinillesztések, hegesztések) helyének azonosítása volt. A pályaszerkezet
merevsége/rugalmassága fontos szerepet játszik a kialakuló rezgésben. A cikk megállapította,
hogy 100 és 1250 Hz közötti rezgések utalnak az RCF-re.
Üzembe helyezés dátuma:2008;
Alkalmazott számítási módszer(ek): idő-frekvencia sík (fázistér) elemző eljárás (STFT);
Megítélt vágányparaméter(ek): lokális pályahibák, rövid hullámhosszú hullámos kopás.
M.) Birmingham, Anglia: normál nagyvasúti üzem [76]
Egy az üzemben menetrendszerűen közlekedő jármű forgóvázára 3 tengelyű gyorsulásmérőt és
2 tengelyű giroszkópot szereltek. A helyazonosításra a jármű útjeladóját és egy GPS navigációs
eszköz adatait használták fel. A cikk egy kombinált módszert dolgozott ki, amelyben a
gyorsulásmérő és a giroszkóp határozza meg a pálya függőleges irányú görbületét. A mérések
validálására a Network Rail új mérővonatát használták fel. Külön hangsúlyt fektettek a
különböző idejű mérések együttes ábrázolására, szinkronizálására. Erre kifejlesztettek egy félig
automatikus eljárást is. A különböző idejű mérések egy referencia méréshez viszonyított
eltéréseit, illetve a mérések közötti eltéréseket egy tematikus térkép szerű grafikonon kerültek
ábrázolásra.
Üzembe helyezés dátuma:2014;
Alkalmazott számítási módszer(ek): Numerikus integrálás, szűrés;
Megítélt vágányparaméter(ek): fekszinthibák.
N.), Korea: nagysebességű vasúti üzem [13]
A kifejlesztett mérőrendszer csapágytokra és forgóváz-hossztartóhoz rögzített gyorsulásmérő
szenzorok adatait felhasználva becsüli a pálya függőleges és oldalirányú egyenetlenségeit. Egy
kombinált szűrési sémát dolgoztak ki, amely tartalmaz egy Kálmán szűrőt a függőleges
elmozdulás adatok becslésére, egy sávszűrőt a hullámhosszak osztályozására és egy
kompenzációs szűrőt az amplitúdó és fázis eltolódások korrigálására. A 25 – 70 és a 70 – 200
m hullámhossztartományban effektív a módszer viszont 3 -25 m csak részlegesen köszönhetően
a kerékkúposságnak és a jármű felfüggesztésének viselkedése miatt oldalirányú mozgás esetén.
Üzembe helyezés dátuma:2012;
Alkalmazott számítási módszer(ek): kombinált szűrési séma, numerikus integrálás,
Megítélt vágányparaméter(ek): irány-, fekszinthibák.
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O.) Japán: helyiérdekű vasút [51]
A Japán Shinkansen-en kívüli egyéb lokális vasúthálózatot üzemeltetőknek kevés pénz jut a
pályadiagnosztikai célokra, így kifejlesztettek egy olcsó gyorsulásmérésen és GPS szenzoron
alapuló eljárást, amely a jármű módosítását nem igényli, annak kocsiszekrényére minden
esetben felszerelhető. A mérőrendszer egy a jármű padlóra szerelt gyorslásmérő szenzorból
(jármű egyik végén) és egy GPS-ből áll. A helyazonosítás a GPS és a pályairányú
gyorslásadatokból együttesen történik, mivel a hegyek között nincs folyamatos GPS jel. A cikk
mérési példával szemlélteti a különböző időben végzett mérések összehasonlíthatóságát.
Üzembe helyezés dátuma: 2008;
Alkalmazott számítási módszer(ek): inverz mechanikai jármű modell;
Megítélt vágányparaméter(ek): irány-, és fekszinthibák.
P.) Ausztrália: tehervasúti üzem [17] [75] [80]
Egy zúzottkő szállító teherkocsi instabil futásának és a pályaegyenetlenségek előre jelzésére
egy hat szabadságfokú járműmodellt fejlesztettek ki, amelyet 10 különböző gépi tanulási
módszerrel vizsgáltak. A kocsiszekrény homlok és hátfelületén keletkező gyorsulás adatokat
jelzik előre és összehasonlítják az alkalmazott módszerek hatékonyságát. Az előállított, előre
jelzett gyorsulásadatok frekvencia tartománybeli elemzésével pedig javaslatot adható a
szükséges beavatkozásokra.
Üzembe helyezés dátuma: 2009
Alkalmazott számítási módszer(ek): modern gépi tanulási módszerek; idősorelemzés
(FFT, RMS, Pk2Pk), statisztikai próbák
Megítélt vágányparaméter(ek): fekszinthibák.
Q.) Athén, Görögország: Acoustic Track Monitoring [94]
Athén metró üzemében közlekedő járművek (Siemens Desiro EMU-5) szabadonfutó
forgóvázára szerelt mikrofon alkalmazásával történik a pályahibák azonosítása.
A helyazonosítás céljaira mobiltelefon GPS szenzorát használták. A cikk szerzői a gördülési
zaj és a pályahibák kapcsolatát vizsgálták a metróhálózat egy 33 km-es szakaszán ‘Liosia‘ és
‘Airport’ megállók között. Az adatfeldolgozás során eltávolították a stacionárius zajokat
(alapzaj) és detektálták a kiugró értékeket, amelyek a pályaegyenetlenségekre utalhatnak.
A mérések validálása gyalogos szemrevételezés alapján történt.
Üzembe helyezés dátuma: 2016
Alkalmazott számítási módszer(ek): idő-frekvencia sík (fázistér) elemző eljárás (WT);
Megítélt vágányparaméter(ek): hullámos kopás, lokális pályahibák.

136

IV. Melléklet
Budapesten alkalmazott felépítmények térképe (2016. márciusi állapot alapján)

137

M4.1. ábra: Budapesten alkalmazott felépítmények térképe (2016. márciusi állapot alapján)
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M5.1. ábra
Hiba megnevezése: hullámos
kopás; csomósodott és jelentős
hosszban hiányzó kitöltőanyag.
Helyszín: 49, 19-es villamos,
Kelenföld vasútállomás

2016. 03.17.

M5.2. ábra
Hiba megnevezése: Vályúorr
oldalkopása; kitöltőanyag hiánya.
Helyszín: 49, 19-es villamos,
Kelenföld vasútállomás

2016. 03.17

M5.3. ábra
Hiba megnevezése: oldal- és
magassági kopás;
elszennyeződés; hiányos kitöltő
anyag; vályúfenék kopása.
Helyszín: 49, 19-es villamos,
Kelenföld vasútállomás

2016.03.17
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M5.4. ábra
Hiba megnevezése: Repedezett és
letöredezett aszfalt; kitöltőanyag
hiánya; enyhe hullámos kopás a
sínkoronán.
Helyszín: 19-es villamos,
Kelenföld vasútállomás

2016.03.17.

M5.5. ábra
Hiba megnevezése: elkopott,
majd szándékosan letört vályúorr;
elszennyeződés; kitöltőanyag
hiánya.
Helyszín: 19-es villamos,
Kelenföld vasútállomás

2016.03.17.

M5.6. ábra
Hiba megnevezése: aszfalt
kiemelkedés, fekszinthiba.
Helyszín: 19-es villamos,
Kelenföld vasútállomás

2016.03.17.
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M5.7. ábra
Hiba megnevezése: Enyhe
hullámos kopás a sínkoronán;
vízelvezetési problémák; bitumen
kitöltőanyag hiánya
Helyszín: 19-es villamos,
Kelenföld vasútállomás

2016.03.17.

M5.8. ábra
Hiba megnevezése: Hullámos
kopás a sínkoronán; bitumen
kitöltőanyag csomósodása;
aszfalt burkolat töredezése
Helyszín: 19-es villamos,
Kelenföld vasútállomás

2016.03.17.

M5.9. ábra
Hiba megnevezése: Hullámos
kopás a sínkoronán és a sínfej
nyomélén (EDILON kiöntött
síncsatornás felépítmény).
Helyszín: 19-es villamos, Szent
Gellért tér
2016.03.17.
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M5.10. ábra
Hiba megnevezése: irányhiba
ívben, a töredezett és hiányos
aszfalt kisebb hosszokon a
sínkorona síkja fölé emelkedik.
Helyszín: 19-es villamos,
Kelenföld vasútállomás

2016.03.17

M5.11. ábra
Hiba megnevezése: Eltömődött
víznyelő, elszennyeződés.
Helyszín:19-es villamos, Kelenföld
vasútállomás

2016.03.17

M5.12. ábra
Hiba megnevezése: Hullámos
kopás, aszfalt letöredeződés,
kitöltő anyag hiánya, elfolyt
bitumen.
Helyszín: 19-es villamos, Szent
Gellért-templom

2016.03.17.
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M5.13. ábra
Hiba megnevezése: irányhiba;
sínszál külső élének legyűrődése,
letörése; aszfalt letöredezés;
elfolyt bitumen;vályúorr kopás.
Helyszín: 47es villamos, Móricz
Zsigmond körtér

2016.03.17.

M5.14. ábra
Hiba megnevezése; sínszál külső
élének legyűrődése jelentős
hosszon; aszfalt letöredezés;
elfolyt bitumen; vályúorr
oldalkopása.
Helyszín: 47-es villamos, Móricz
Zsigmond körtér
2016.03.17.

M5.15. ábra
Hiba megnevezése: vályúorr
letörése, hullámos kopás, hiányzó
kitöltő anyag, sínszál külső
szélének legyűrődése, letörése.
Helyszín: 47-es villamos, Gárdonyi
tér

2016.03.17.
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M5.16. ábra
Hiba megnevezése: Sínfej
nyomélének kitöredezése;
oldalkopás; elszennyeződés,
bitumen elfolyás.
Helyszín: 47-es villamos vonala,
Gárdonyi tér

2016.03.17.

M5.17. ábra
Hiba megnevezése: Hegesztés
kivölgyelődése, vályúorr kihajlása;
sínfej külső szélének legyűrődése.
Helyszín: 47-es villamos, Gárdonyi
tér

2016.03.17

M5.18. ábra
Hiba megnevezése:
Elszennyeződés; a sínszál melletti
aszfalt nyomvályúsodása.
Helyszín: 47-es villamos, Astoria

2016.04.07.
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M5.19. ábra
Hibamegnevezése: A sínszál
melletti aszfalt nyomvályúsodása;
hullámos kopás.
Helyszín: 47-es villamos, Astoria

2016.04.07.

M5.20. ábra
Hibamegnevezése: Töredezett
aszfalt; bitumen kitöltőanyag
hiánya.
Helyszín: 61-es villamos, Déli
pályaudvar

2016.04.22.

M5.21. ábra
Hiba megnevezése: Hiányos és
töredezett aszfalt; kitöltőanyag
hiánya; gumiprofil elmozdulása.
Helyszín: 61-es villamos, Déli
pályaudvar

2016.04.22.
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M5.22. ábra
Hiba megnevezése: Aszfalt
letöredezés; kitöltőanyag hiánya,
gumiprofil elmozdulása; elkopott
majd letört vályúorr.
Helyszín: 61-es villamos, Déli
pályaudvar

2016.04.22.

M5.23. ábra
Hiba megnevezése: Aszfalt
letöredezés; kitöltőanyag hiánya,
gumiprofil elmozdulása; elkopott
majd letört vályúorr.
Helyszín: 61-es villamos, Déli
pályaudvar

2016.04.22.

M5.24. ábra
Hiba megnevezése: Töredezett,
hiányzó aszfalt; bitumen
kitöltőanyag hiánya; gumiprofil
elválása a sínszáltól
Helyszín: 61-es villamos, Déli
pályaudvar

2016.04.22.
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M5.25. ábra
Hiba megnevezése: Hiányos és
töredezett aszfalt; kitöltőanyag
hiánya, gumiprofil elmozdulása,
elválása; sínszál külső szélének
letöredezése
Helyszín: 61-es villamos, Déli
pályaudvar
2016.04.22.

M5.26. ábra
Hiba megnevezése: Aszfalt
repedezettsége, letöredezése,
hiánya; kitöltőanyag hiánya,
gumiprofil elmozdulása;
Helyszín: 61-es villamos,
Nagyenyed utca

2016.04.22.

M5.27. ábra
Hiba megnevezése: hiányzó
aszfalt; bitumen kitöltőanyag
csomósodása, hiánya;
elszennyeződés.
Helyszín: 61-es villamos,
Nagyenyed utca

2016.04.22.

148

Mellékletek

M5.28. ábra
Hiba megnevezése: Aszfalt
útburkolat és a bitumen kitöltő
anyag hiánya, szignifikáns
hosszon.
Helyszín: 61-es villamos,
Nagyenyed uca

2016.04.22.

M5.29. ábra
Hiba megnevezése: kitöltőanyag
megfolyt, sínszál letöredezése,
vályúorr kopás, sínszál külső
szélének legyűrődése,
kivölgyelődése.
Helyszín: 61-es villamos, Déli
pályaudvar
2016.04.22.

M5.30. ábra
Hiba megnevezése: kitöltőanyag
teljes hiánya.
Helyszín: 61-es villamos, Déli
pályaudvar

2016.04.22.
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M5.31. ábra
Hiba megnevezése: kitöltőanyag
elmozdulása, eltűnése.
Helyszín: 61-es villamos, Déli
pályaudvar

2016.04.22.

M5.32. ábra
Hiba megnevezése: kitöltőanyag
elgyűrődése; vályúorrkopás.
Helyszín: 61-es villamos, Déli
pályaudvar

2016.04.22.

M5.33. ábra
Hiba megnevezése: kiöntő anyag
hiánya; sínszál letöredezése;
hullámos kopás; vályúorr kopás;
hegesztés kivölgyelődés; aszfalt
letöredezés; gumiprofil hiánya.
Helyszín: 59-es villamos, Kék golyó
utca
2016.04.22.
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M5.34. ábra
Hiba megnevezése: kiöntő anyag
hiánya; elszennyeződés; töredezett
aszfalt.
Helyszín: 59-es villamos, Kék golyó
utca

2016.04.22.

M5.35. ábra
Hiba megnevezése: kiöntő anyag
csomósodása; aszfalt burkolat
töredezése; irányhiba.
Helyszín: 4-es villamos, Mechwart
liget

2016.04.22.

M5.36. ábra
Hiba megnevezése: Aszfalt burkolat
repedezettsége; bitumen
kitöltőanyag csomósodása;
hegesztésből származó
egyenetlensége; sínszál töredezése;
Helyszín: 4-es villamos, Mechwart
liget
2016.04.22.
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M5.37. ábra
Hiba megnevezése: Aszfalt burkolat
repedezettsége, hiánya; bitumen
kitöltőanyag csomósodása, hiánya.
Helyszín: 4-es villamos, Mechwart
liget

2016.04.22.

M5.38. ábra
Hiba megnevezése: Bitumen
kitöltőanyag hiánya, oldalprofil
elmozdulása, leválása a sínszálról;
vályúorr oldalkopása.
Helyszín: 4-es villamos, Mechwart
liget

2016.04.22.

M5.39. ábra
Hiba megnevezése: Hullámos kopás
a sínkoronán, a sínfej nyomélén;
aszfalt burkolat repedezettsége;
bitumen kitöltőanyag csomósodása.
Helyszín: 4-es villamos, Mechwart
liget

2016.04.22.
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M5.40. ábra
Hiba megnevezése: kitöltőanyag
hiánya, aszfalt burkolat
kiemelkedése
Helyszín: 4-es villamos, Mechwart
liget

2016.04.22.

M5.41. ábra
Hiba megnevezése: Hullámos kopás
a sínkoronán; sínszál szélének
legyűrődése; bitumen kitöltőanyag
hiánya; gumiprofil elválása a
sínszáltól; elszennyeződés
Helyszín: 28-as villamos, II. János Pál
pápa tér
2016.05.07.
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M5.43. ábra
Hiba megnevezése: Sínfej szélének
letöredezése; bitumen kitöltőanyag
hiánya.
Helyszín: 28-es villamos, II. János Pál
pápa tér

2016.05.07.

M5.44. ábra
Hiba megnevezése: Sínfej szélnek
letöredezése; bitumen kitöltőanyag
hiánya; elszennyeződés
Helyszín: 28-as villamos, Teleki
László tér
2016.05.07.

M5.45. ábra
Hiba megnevezése: Bitumen
kitöltőanyag sínszálra kenődése,
csomósodása; elszennyeződés
Helyszín: 24-as villamos, II. János Pál
pápa tér

2016.05.07.

154

Mellékletek

M5.46. ábra
Hiba megnevezése: Bitumen kitöltő
anyag csomósodása, hiánya.
Helyszín: 4-es villamos, Mechwart
liget

2016.04.22.

M5.47. ábra
Hiba megnevezése: Bitumen
kitöltőanyag hiánya; gumiprofil
elválása a sínszáltól; aszfalt
repedezettsége.
Helyszín: 14-es villamos, Hun utca

2016.05.07.

M5.48. ábra
Hiba megnevezése: Irányhiba;
Bitumen kitöltőanyag hiánya;
aszfaltburkolat repedezettsége;
irányhiba, oldalkopás
Helyszín: 14-as villamos, Lehel
utca/Róbert Károly körút

2016.05.08.
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M5.49. ábra
Hiba megnevezése: Aszfaltburkolat
hiánya, amit bitumen
kitöltőanyaggal pótoltak; sínszál
szélének legyűrődése; oldalkopás.
Helyszín: 14-es villamos, Lehel
utca/Róbert Károly körút

2016.04.22.

M5.50. ábra
Hiba megnevezése: Bitumen
kitöltőanyag csomósodása; vályúorr
oldalkopása.
Helyszín: 14-es villamos, Lehel
utca/Róbert Károly körút

2016.05.08.

M5.51. ábra
Hiba megnevezése: Pálya
elszennyeződése
Helyszín: 14-as villamos, Lehel
utca/Róbert Károly körút

2016.05.08.
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M5.52. ábra
Hiba megnevezése: fekszínthiba;
sínszál melletti burkolat
kiemelkedése
Helyszín: 14-es villamos, Béke tér

2016.04.22.

M5.53. ábra
Hiba megnevezése: Sínszál szélének
legyűrődése, letörése.
Helyszín: 14-es villamos, Béke tér

2016.05.08.

M5.54. ábra
Hiba megnevezése: Vályúorr
oldalkopása, letörése; sínszál
szélének legyűrődése; bitumen
kitöltőanyag hiánya.
Helyszín: 14-as villamos, Lehel
utca/Róbert Károly körút

2016.05.08.
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M5.55. ábra
Hiba megnevezése: Vízelvezető
keresztrács fedelének hiánya;
elszennyeződés.
Helyszín: 14-es villamos, Dévai utca

2016.04.22.

M5.56. ábra
Hibamegnevezése: Bitumen
kitöltőanyag elfolyása
Helyszín: 1-es villamos, Lehel
utca/Károly Róbert körút.

2016.05.08.

M5.57. ábra
Hiba megnevezése: Bitumen
kiöntőanyag csomósodása;
elmozdulása a helyéről.
Helyszín: 1-as villamos,
Honvédkorház

2016.05.08.
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M6.4. táblázat: A szubjektív pályaállapotfelmérés értékelési szempontjai és a meghatározott
preferenciasúlyok ORTEC RAFS pályaszerkezet esetén
Szempont

Class A

A1: Részleges, vagy teljes keresztmetszetű síntörés
A2: A sínszál magassági és oldalkopása

9,2 %

A3: Vályúorr állapota
A4: Hullámos kopás (sínfejen, nyomoldalon, vezetőélen)
A5: Sínfej felület egyenetlenségei

B3: Gumibitumen állapota
B4: Ágyazó gumiprofilok állapota

Class D

8,4 %
6,6 %
5,2 %
7,4 %
5,4 %
4,6 %
4,0 %

C1: Látható fekszínthiba

8,8 %

C2: Látható irányhiba

10,4 %

D1: Függőleges irányú utazási komfort

10,2 %

Class C
C

Class B

B1: Vízelvezető rendszerek fenntartási és szerkezeti hiányosságai
B2: Sín melletti burkolat állapota

preferencia
súly
13,2 %

D2: Pályát használó közúti forgalom nagysága
D3: Keresztirányú utazási komfort

5,2 %
3,4 %

M6.5. táblázat: A TS mérések során figyelembe vett határértékek
Vágányparaméter
Nyomtávolság
Nyomtávolság változása 1 m-en.
Nyomtávolság 10 m-es csúszóátlag
Túlemelés
Siktorzulás 2 m-es bázison értelmezve
Vezetéstávolság

Névleges
Határérték
érték
[mm]
[mm]
+15
143516
-4
+8
0
-8
+1
1432
-1
+10
0
-10
+6.7
0
-6.7
+7
1387

Az 1435 mm-es nyomtávtól eltérő szükített nyomtávolság alkalmazási is gyakori a közúti vasúti üzemben
(1432 mm)
16
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VII. Melléklet
Definiált értékelési skálák a szubjektív kiértékelési szempontokhoz
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A következőkben bemutatásra kerülnek a különböző szempontokhoz tartozó értékelési skálák.
A kidolgozott szempontok burkolt pályazserkezet esetén kerültek definiálásra, viszont egyes
szerkezeti elemek értékelésének kihagyásával nyitott felépítmény esetén is alkalmazható. Ahol nem
részletezem pontosan, hogy milyen jelenségekre javaslom az egyes pontokat adni (vagy csak a
szélső értékeket definiálom), ott az avulási jelenség megjelenésének markánssága szerint adhatóak
a pontok (vagy a megadott pontok közötti vizuális interpolációval). Minden esetben a 0 pont alatt
az építési állapotot, 1 ponton pedig a még kifogásolhatatlan, de már használt állapotot értem. Ahol
a szempontok kifejtése nem egyértelmű, vagy az értelmezés szempontjából indokoltnak találtam,
ott mellékletre hivatkozva fényképpel egészítem ki a leírtakat.
A szempontokat az alábbi csoportokra osztottam:
A: Sínszál avultági állapota
B: Szerkezeti elemek avultsági állapota.
C: Pálya egyenetlenségei
D: A járművek többlet-igénybevételéből adódó avulási jelenségek.
A.) SÍNSZÁLAVULTSÁGI ÁLLAPOTA:
A1: Hullámos kopás

Sínkoronán

Hullámos kopás
Sínfej nyomélén

Vályúorron

1 pont

Nem található sínkopásra utaló jel a sínszálon.

3 pont

A kezdetben pontszerű kopások között már egy vonalszerű kopott terület jelzi a hiba
előrehaladottságát. (M5.7. ábra)

5 pont

A sínszál felületén összefüggő, hullám formájú kopás látható. Menetdinamikai szempontból
már kellemetlen, zavaró érzést keltő hatásokat vált ki az utazóból. (M5.8. ábra)

A sínszál hullámos kopása három helyen mutatkozik meg. A sínkoronán, a sínfej nyomélén
és a vályúorron. Ezek külön pontozandók, majd a kapott pontszámok számtani közepét véve
kaphatjuk meg a végső pontszámot. Az V. Melléklet 8. ábráján a sínkorona, a 9. ábrán pedig
a nyomélen található hullámos kopásra találhatunk egy referencia példát.
A2: Sínkorona szélének legyűrődése, letörése
Sínszál széleinek legyűrődése, letörése
1 pont

Nem található a sínszálon deformációra utaló jel.

3 pont

Jelentős mértékű legyűrődések, szignifikáns hosszon megtalálhatóak. (M5.14. ábra).

5 pont

A jármű-igénybevételeknek köszönhetően a legyűrődések a sínszál külső élének teljes
legyűrődéséhez vezetett. (M5.24. ábra); jelentős hosszon vagy sűrűn kipattogzódások
láthatóak.
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A járművek által a sínszálat terhelő igénybevételek kezdetben keresztirányú repedéseket,
majd legyűrődéseket, végül pedig az adott rész letörését eredményezi. A pontokat a legyűrődés
mértékének megfelelően ajánlott szétosztani.
A3: Sínszál futófelületének kipattogzása
Sínszál futófelületének kipattogzása
1 pont

Nem található a sínszál nyomélén kipattogzásra utaló jel.

3 pont

Helyenként kipattogzások látszódnak (M5.16. ábra).

5 pont

Jelentős hosszon vagy sűrűn kipattogzódások láthatóak a sínszál nyomélén.

A pontszámokat a sínszál nyomélén megjelenő kipattogzások gyakorisága, vagy sűrűsége
alapján adandóak.
A4: Részleges vagy teljes keresztmetszetű síntörés, repedés
Síntörés
1 pont

Nem található a sínszálon síntörésre utaló jel.

3 pont

Részleges keresztmetszetű síntörés, repedés.

5 pont

Teljes keresztmetszetű síntörés.

Sok esetben a síntörés mértéke nem állapítható meg szemrevételezéssel, a pálya megbontása
nélkül. Ilyenkor teljes mértékben a jegyzőkönyv kitöltőjének a tapasztalatai alapján adhatóak a
pontok.
A5: Sínfej oldal-, és magassági kopása
Sínfej oldalkopása
1 pont

Nem található a sínszálon kopásra utaló jel.

3 pont

Az oldalkopás nem nagyobb a megengedhető oldalkopásnak az 50%-ánál.

5 pont

A oldakopás nagyobb vagy egyenlő a megengedhető oldalkopással.

Az oldalkopás megengedhető legnagyobb értéke Budapesten, a Sárga könyv szerint B
mérethatár figyelembe vételénél, vályús sín esetén, 10 milliméter. A mérés nélküli döntést, az
M7.1. ábra segíti, ami ábrázolja a 10 milliméteres (5 pont) állapotot. A pontok szétosztása
ennek függvényében szemrevételezéssel történhet.
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A6: Vályúorr állapota, kopás, kihajlás, letöredezés
Vályúorr oldalkopása
1 pont

Nem található a sínszálon kopásra utaló jel.

3 pont

Az oldalkopás megközelítőleg megegyezik a megengedhető oldalkopásnak az 50%-ávall.
(M5.38. ábra)

5 pont

Az oldalkopás nagyobb vagy egyenlő a megengedhető oldalkopással, esetleg a vályúorr
lehajolt, letört vagy le van vágva. (M5.22. ábra)

Az vályúorr oldalkopásának megengedhető legnagyobb értéke Budapesten, a Sárga könyv
szerint, vályús sín esetén, akkora lehet, hogy a le nem kopott rész ne legyen kisebb, mint
2 milliméter. A mérés nélküli döntést, az M7.1. ábra segíti, ami ábrázolja 59R2-es síntípust,
amikor a megmaradt vályúorr 2 milliméteres. A pontok szétosztása ennek függvényében
szemrevételezéssel történhet.

M7.1. ábra: Oldalkopások lehetséges szélsőértékei (59R2)

B.) SZERKEZETI ELEMEK AVULTSÁGI ÁLLAPOTA
B1: Káros korrózió valószínűsége
„Káros korrózió valószínűsége” megnevezés alatt, a két legfontosabb vízzáró elem avulását
értem. Elsődleges a bitumen kitöltő anyag. Amint ez már nem biztosítja a vízzárást a gumiprofil
vízzárásától függ, hogy a csapadék lejjebb jut-e a pályaszerkezetben. Amennyiben gumiprofil
sem zár, a víz akadály nélkül korróziót okozhat a különböző szerkezeti elemeken, ami az avulás
körfolyamatának köszönhetően, további problémákat okozhat.

167

Doktori értekezés

B11: Bitumen kitöltő anyag avulása
Bitumen kiöntőanyag avulása
1 pont

A kitöltő anyag a beépítési helyén van, megfelelően védi a felépítményt a csapadéktól.

2 pont

Felületi egyenetlenségek. Foltokban a sínszál mellett megfolyik, esetleg kezd összeállni,
csomósodni. Kisebb helyeken már elvált a sínszáltól vagy a burkolattól. (M5.50. ábra).

3 pont

Jelentős hosszban megfolyt vagy elvállt a sínszáltól vagy a burkolattól, de még az eredeti
helyén van (M5.31. ábra). Jelentős hosszban a kelleténél jobban kiemelkedik.
(M5.32. ábra).

4 pont

Hiányos, darabos, "hurkás". Egyes részeken már a járművek gumikerekeihez
hozzáragadva elhagyták az eredeti helyüket. Ahol megmaradt, összecsomósodva
"hurkásan", szinte egyáltalán nem biztosítják a vízzárást. (M5.1. ábra).

5 pont

Szignifikáns hosszon, teljes mértékben el van tűnve a beépítés helyéről. (M5.2. ábra)

B12: Ágyazó gumiprofil avulása
Ágyazó gumiprofil avulása
1 pont

A gumiprofil a beépítési helyén van, nem engedte el a ragasztás a sínszálat.

2 pont

A gumiprofil rövid szakaszokon vízszintesen vagy függőlegesen elmozdult az eredeti
helyéről, ezáltal elvált a sínszáltól vagy a burkolattól.

3 pont

Szignifikáns hosszon elmozdult a beépítési helyéről, ezáltal elvesztette a vízzáró
képességét. (M5.23. ábra.)

4 pont

Rövid szakaszokon olyan mértékben elvált a gumiprofil a sínszáltól, hogy nem véd a
nagyobb szemcseméretű szennyeződésektől sem. (M5.38. ábra)

5 pont

Szignifikáns hosszon, teljesen hiányzik a gumiprofil, vagy olyan mértékben elmozdult a
sínszáltól hogy már a nagyobb szemcseméretű szennyeződésektől sem véd.
(M5.23. ábra)

Az ágyazó gumiprofil ideális esetben nem látszik, a bitumenes fedés miatt. A pálya
megbontása nélkül, tehát a bitumenes kiöntésnek legalább részlegesen hiányoznia kell ahhoz,
hogy vizsgálni tudjuk a gumiprofil állapotát. A gumiprofil, csak akkor hiányzik, amikor sintörés
után felújítják a vizsgált szakaszt és az lokálisan nem kerül visszaépítésre.
Teljes hiány főleg akkor tapasztalható, ha karbantartás esetén, hegesztés előtt eltávolítják, majd
nem megfelelően vagy egyáltalán nem helyezik vissza.
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B2: Sínszálhoz kapcsolódó burkolat felületi állapota
Sínszálhoz kapcsolódó burkolat felületi állapota
1 pont

A burkolat repedezettségtől mentesen a beépítési helyén van.

2 pont

A sínszál környékén felületi repedések jelennek meg (M5.36. ábra).

3 pont

Az aszfalt burkolat a sínszál környékén repedezett, már nem felületi, hanem a burkolat
beépítésével megegyező vastagságú, tehát töredezett (M5.20. ábra.).

4 pont

Nagyobb kiterjedésben töredezett az aszfalt, helyenként a darabok már hiányoznak,
helyét szennyeződés vette át, vagy látszik az alatta lévő betonréteg. (M5.26. ábra)

5 pont

Egyes szakaszokon teljes mértékben hiányzik az aszfalt. (M5.21. ábra.)

B3: Vízelvezető szerkezeti elemek tervezési, fenntartási hiányosságai
Vízelvezető szerkezeti elemek tervezési, fenntartási hiányosságai
1 pont

A víz, a vízelvezető elemeken keresztül a befogadóba kerül akadály nélkül.

2 pont

A nyomcsatornában hosszirányú vízelvezetés szennyeződés miatt nem biztosított, VAGY
nyomcsatornából szennyeződés miatt nem tud kifolyni a víz a víztelenítő keresztrácsnál
VAGY a keresztrács nem tudja elvezetni a sínszálak között megrekedő vizet.
(M5. 11. ábra)

3 pont

Az előző pontban említett esetek közül legalább kettő teljesül. (M5.18. ábra)

4 pont

A csapadékvíz, a csapadék elállása után csak jelentős időt igénybe véve tud elszivárogni,
amíg ez meg nem történik, pocsolyaként elfedi a vágányt.

5 pont

Tervezési vagy kivitelezési oknál fogva, lokális mélypontban egyáltalán nincs megoldva a
vízelvezetés, aminek következtében a csapadék egyetlen eltűnési módja a párolgás.

C.) PÁLYA EGYENETLENSÉGEI
C1: Irányhiba
Irányhiba
1 pont

A pályában nincsen látható irányhiba.

4 pont
5 pont

A pályában a referencia szintű vagy azt meghaladó irányhiba esetén 5, ellenkező esetben
4 pont adható. Referencia szint az V. Melléklet 48. ábráján található.

Szubjektív szempontként csak a látható hibákat tudjuk megfigyelni. A látható hibák már nem
kaphatnak kis pontszámot, mert az már mindenképp súlyos hibát jelent. Ebből kifolyólag csak
1, 4 vagy 5 pontot adhatunk.
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C2: Fekszinthiba
Fekszinthiba
1 pont

A pályában nincsen látható fekszinthiba.

4 pont
5 pont

A pályában a referencia szintű vagy azt meghaladó fekszinthiba esetén 5, ellenkező
esetben 4 pont adható. Referencia szint az V. Melléklet 52. ábráján található.

Szubjektív szempontként csak a látható hibákat tudjuk megfigyelni. A látható hibák már nem
kaphatnak kis pontszámot, mert az már mindenképp súlyos hibát jelent. Ebből kifolyólag csak
1, 4 vagy 5 pontot adhatunk.
D.) JÁRMŰVEK TÚLIGÉNYBEVÉTELÉBŐL ADÓDÓ AVULÁSI JELENSÉGEK
D1: Függőleges irányú utazási komfort:

1 pont
3 pont
5 pont

Folyópályán, illetve felépítmény és burkolatváltásnál tapasztalható függőleges értelmű
járműdinamikai hatások
Nem érezhető a kocsiszekrény függőleges lengése és rezgése sem, illetve függőleges ütés
sem tapasztalhatóa járművön utazva.
Periódikusan ismétlődő ütések észlelhetük (kivölgyelődőtt hegesztés, laposkerék, stb.), a
jármű lengése, rezgése már egyértelműen érzékelhető, de még nem zavaró.
A kocsiszekrény intenzív és folyamatos függőleges lengése, vagy hirtelen nagy intenzitású
függőleges ütés útátjáróknál, vagy felépítményváltásnál

Felépítmény, vagy burkolatváltás nem megfelelő kivitelezése, vagy rossz állapota esetén a
függőleges gyorsulások a pálya-jármű rendszer mindkét elemének gyors állapotromlását idézi
elő. Fokozott figyelmet kell fordítani a merev és a rugalmas felépítményi kapcsolatokon
tapasztalt utazási komfort értékekre. A kiértékelést a vizsgált viszonylaton közlekedő
legrosszabb futású járműtípuson kell végrehajtani legalább 5 tetszőleges választott jármű
esetén. A geometriai szakaszokra adott érték a vizsgált járművek átlaga.
D2: A pályát használó hosszirányú és keresztirány forgalom nagysága
D21: Hosszirányú forgalom nagysága
A pályát használó hosszirányú közúti forgalom nagysága
1 pont

A pályát nem használja közúti forgalom.

3 pont

A pályát csak éjszakai autóbusz, illetve megkülönböztető jelzést használó gépjárművek
használják.

5 pont

Nappali és éjszakai autóbusz közlekedik rajta, illetve megkülönböztető jelzést használó
gépjárművek.
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Budapesten az ORTEC ágyazó gumiprofilos RAFS felépítményeknek nincs olyan szakasza,
ahol autóbuszokon és sürgősségi járműveken kívül, egyéb jármű is használná a vágányt, ezért
ezt figyelmen kívül hagytam a szempont értékelésének meghatározásakor.
D22: Keresztirányú forgalom nagysága
A pályát használó hosszirányú közúti forgalom nagysága
1 pont

A pályát nem keresztezi közúti forgalom, vagy csak csekély mértékű, mellékutakról.

3 pont

A pályát irányonként 1 sávos NAGY forgalmú út keresztezi.
(például: XI. kr. Budafoki út; XII. kr. Nagyenyed utca)

5 pont

A pályát irányonként 2 vagy több sávos NAGY forgalmú út keresztezi.
(XI. kr. Október huszonharmadika utca; VII. kr. Üllői út)

Nagy forgalmú út alatt, a jelzőlámpával szabályozott, kétirányú, nem mellékutakat értem, ahol
rendszeres buszközlekedés is van.
D3: Keresztirányú utazási komfort:
A kiértékelést a vizsgált viszonylaton közlekedő legrosszabb futású járműtípuson kell
végrehajtani legalább 5 tetszőleges választott jármű esetén. A geometriai szakaszokra adott
érték a vizsgált járművek átlaga.
Folyópályán, illetve felépítmény és burkolatváltásnál tapasztalható keresztirányú
járműdinamikai hatások
1 pont

Nem érezhető a kocsiszekrény oldalirányú kilengése (támolygó mozgása) és rezgése sem,
illetve oldalirányú ütés sem tapasztalhatóa járművön utazva.

3 pont

A jármű kilengése, rezgése már egyértelműen érzékelhető, de még nem zavaró.

5 pont

A jármű kilengése (támolygó mozgása) olyan mértékű, hogy az állóutasokat már zavarja.
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61-es villamos Szél Kálmán tér és Hűvösvölgy végállomás közötti szakaszának kvázi-objektív
állapotfelmérése
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Az M8.2. ábrán a középső diagram a bal vágány, míg az alsó a jobb vágány adatait szemlélteti.
Az ábra felső részén a bal vágányra vonatkozóan kerültek szimbolikusan jelölésre a vizsgált
szakasz megállói. Fontos megjegyezni, hogy a jobb és a bal vágány geometriai vonalvezetése
eltér egymástól, így a felső ábra csak a bal vágányra vonatkozik.
A bal vágány íves szakaszai közül kiemelendő a 2, 22, 24, 26, 52, 54, 55, 62 és 63-as számú
szegmensek, ahol jelentős hosszban nyomtávproblémát (nyombővülést) tapasztalhatunk.
Mindegyik említett szakaszon jelentős sínfej oldal-, és hullámos kopás figyelhető meg. Az
M8.1. ábra a 24-es számú íves szakasz oldalkopottságát szemlélteti.

M8.1.ábra: Budagyöngye megállóhely Akadémia felöli oldalán lévő ív oldalkopottsága

A jobb vágány esetén is hasonló megállapítások tehetők az előbbiekben felsorolt íves
szakaszoknak megfelelő helyeken. A vizsgált viszonylaton nemcsak ívekben, hanem egyenes
szakaszon is találkozhatunk nyomtávproblémával. Ezek szinte minden esetben alépítményi
problémára vezethetők vissza. Az alépítmény rossz állapota miatt a vágányrács egyre nagyobb
és nagyobb mozgásokat szenved el a ciklikus járműigénybevételek miatt. A kialakuló
öngerjesztő körfolyamat miatt idővel a leerősítések kilazulnak, elveszítik szorító erejüket.
A meggyengült vágányrácsban fellépő hosszirányú erők elfordítják az aljakat, mely lokális
nyomszűkületet okoz a pályában. A villamosok kerékpárjai ezeket a nyomszűkűleteket
megszüntetik, hiszen kikoptatják az 1435-ös nyomtávot, aminek következtében egyenes
szakaszon is találkozhatunk oldalkopással. Ezeket a szakaszokat a nyomtáv 1m-en való
változása, illetve a nyomtáv csúszó átlaga képes részben kimutatni. A bal vágány esetén az
alábbi geometriai szegmenseken tapasztalható az előzőkben leírt meghibásodás: 5, 7 ,11, 21,
Fontos megemlíteni, hogy a járműdinamikai mérőrendszer viszont képes ezeket a hibákat
kimutatni, hiszen ezeken a helyeken a nyomkarima érintkezni fog a sínfejjel.
Fontos kiemelni még a bal vágány 41-es sorszámú nagypaneles szakaszát, ahol szinte teljes
hosszban nyomtávproblémát mutatott ki a TrackScan. A felépítményt pár éve újították fel, jó
állapotban van. Viszont a nyomtáv mérési síkja tömbsínes és nem tömbsínes vágányok esetén
eltérő, ami jelen helyzetben okozza a mérethatár túllépést.
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M8.2.ábra: TrackScan adatok kiértékelése geometriai elemenként (Példa 61-es villamos mérési adatai: 2016. november 23.)
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IX. Melléklet
Online hibaregisztráló űrlap: táblastruktúrák és vonaltopológia
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X. Melléklet
Gyorsulásmérő keréken történő rögzítésére szolgáló lemez kialakítása GANZ Ipari csuklós
villamos esetén
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M10.1. ábra: gyorsulásmérők rögzítésére
szolgáló lemez

M10.2. ábra: Gyorsulásmérők rögzítése
kábelkötegelővel

M10.3. ábra: Kúpos kialakítású feszítő dió

M10.4. ábra: A Rögzítőlemez Ganz ICS villamos kerékén: kocsiszínben és mérés közben
185

Doktori értekezés

186

XI. Melléklet
Forgóvázra rögzített gyorsulásmérők fényképes dokumentációja
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XII. Melléklet
A disszertációban alkalmazott IIR szűrők karakterisztika függvényei
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M12.1 ábra: Butterworth-féle negyed rendű (n=4) alul-áteresztő szűrő (fc = 0,5 Hz)
(* csak a jobb láthatóság miatt lett korlátozva a frekvenciatengely)
Szűrő együtthatók: a1=1.0; a2=-3.979; a3=5.938; a4=-3.938; a5=0.979
b1=0.0235∙10-8; b2=0.0942∙10-8; b3=0.1412∙10-8; b4=0.0942∙10-8; b5=0.0235∙10-8;
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M12.2 ábra: Butterworth-féle negyed rendű (n=4) sáv-áteresztő szűrő (fc = 0,5 - 10 Hz)
(* csak a jobb láthatóság miatt lett korlátozva a frekvenciatengely)
a1=1.0; a2=-7.6; a3=25.3; a4=-48.2; a5=57.3; a6=-43.7; a7=20.8; a8=-5.7; a9=0.7;
b1=2,57∙10-5; b2=0; b3=-10,28∙10-5; b4=0; b5=15,41∙10-5; b6=0; b7=-10,28∙10-5; b8=0; b9=2,57∙10-5
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M12.3 ábra: Butterworth-féle negyed rendű (n=4) felül-áteresztő szűrő (fc = 10 Hz)
a1=1.0; a2=-3.5897; a3= 4.8513; a4=-2.9241; a5=0.6630;
b1=0.8143; b2=-3.2570; b3=4.8855; b4=-3.2570; b5=0.8143;

Doktori értekezés

M12.4 ábra: A disszertációban alkalmazott Butterworth-féle szűrők rekonstrukciós hibája

XIII. Melléklet
A kerékgyorsulásadatokból számított megtett út pontosságának ellenörzése
a Ferencvárosi kocsiszinben
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M13.1. táblázat: A számított megtett út pontossága különböző úthosszak esetén
(Ferencvárosi kocsiszín hátsó XIII. tárolóvágánya, kivéve a 26 sorszámú mérés, amely a
hurokvágányon történt lásd. M13.2. ábra)

M13.2. ábra: Ferencvárosi kocsiszín hurokvágánya
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M13.3. ábra: A számított megtett út pontossága különböző úthosszak esetén

M13.4. ábra: 07 sorszámú mérés kiértékelési példa
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XIV. Melléklet
Mérőrendszer kalibráció
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M14.1 ábra: A kocsiszekrényen mért függőleges gyorsulás és a menetirány szerinti bal első kerék számított Q kvázi-függőleges gyorsulásának
összehasonlítása (V = 5 km/h)
(Kelenföldi Kocsiszín: kihúzó vágány ütközője – 3. tároló vágány)
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M14.2 ábra: A kocsiszekrényen mért függőleges gyorsulás és a menetirány szerinti jobb első kerék számított Q kvázi-függőleges gyorsulásának
összehasonlítása (V = 5 km/h)
(Kelenföldi Kocsiszín: kihúzó vágány ütközője – 3. tároló vágány)
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M14.3 ábra: A kocsiszekrényen mért függőleges gyorsulás és a menetirány szerinti bal első kerék számított Q kvázi-függőleges gyorsulásának
összehasonlítása (V = 10 km/h)
(Kelenföldi Kocsiszín: kihúzó vágány ütközője – 3. tároló vágány)
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M14.4 ábra: A kocsiszekrényen mért függőleges gyorsulás és a menetirány szerinti jobb első kerék számított Q kvázi-függőleges gyorsulásának
összehasonlítása (V = 10 km/h)
(Kelenföldi Kocsiszín: kihúzó vágány ütközője – 3. tároló vágány)
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M14.5 ábra: A kocsiszekrényen mért függőleges gyorsulás és a menetirány szerinti bal első kerék számított Q kvázi-függőleges gyorsulásának
összehasonlítása (V = 15 km/h)
(Kelenföldi Kocsiszín: kihúzó vágány ütközője – 3. tároló vágány)
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M14.6 ábra: A kocsiszekrényen mért függőleges gyorsulás és a menetirány szerinti jobb első kerék számított Q kvázi-függőleges gyorsulásának
összehasonlítása (V = 15 km/h)
(Kelenföldi Kocsiszín: kihúzó vágány ütközője – 3. tároló vágány)
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M14.7 ábra: Az azonos oldali, számított Q kvázi-függőleges kerékgyorsulások kalibrációja (V = 5 km/h)
(Kelenföldi Kocsiszín: kihúzó vágány ütközője – 3. tároló vágány)
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M14.8 ábra: Az azonos oldali, számított Q kvázi- függőleges kerékgyorsulások kalibrációja (V = 5 km/h)
(Kelenföldi Kocsiszín: kihúzó vágány ütközője – 3. tároló vágány)
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M14.9 ábra: Az azonos oldali, számított Q kvázi- függőleges kerékgyorsulások kalibrációja (V = 10 km/h)
(Kelenföldi Kocsiszín: kihúzó vágány ütközője – 3. tároló vágány)
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M14.10 ábra: Az azonos oldali, számított Q kvázi- függőleges kerékgyorsulások kalibrációja (V = 10 km/h)
(Kelenföldi Kocsiszín: kihúzó vágány ütközője – 3. tároló vágány)
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M14.11 ábra: Az azonos oldali, számított Q kvázi- függőleges kerékgyorsulások kalibrációja (V = 15 km/h)
(Kelenföldi Kocsiszín: kihúzó vágány ütközője – 3. tároló vágány)
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M14.12 ábra: Az azonos oldali, számított Q kvázi- függőleges kerékgyorsulások kalibrációja (V = 15 km/h)
(Kelenföldi Kocsiszín: kihúzó vágány ütközője – 3. tároló vágány)
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XV. Melléklet
TrackScan és a rezgésdiagnosztikán alapuló új pályaállapot-megítélés összehasonlítása

A mellékletben a zöld hátterű diagramok a TSc kézzel tolható vágánygeometriai
mérőkészülékkel lettek meghatározva, míg a fehér hátterű grafikonok az általam kifejlesztett
mérőrendszerrel. A grafikon alján a vágánygeometriai mérés során rögzített markerek
kerültek megjelenítésre.
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A.) Siklásbiztonság
A siklásbiztonsági pályajellemző paraméter (SiklB) alapvonala ívekben megnövekszik a fellépő
centrifugális gyorsulás miatt. Azokon a helyeken, ahol a nagy oldalgyorsulásértékhez függőleges
irányú tehermentesülés is társul ott kiugró értékei vannak a siklásbiztonsági paraméternek. Ezeket
a helyeket számozott piros ellipszisekkel jelöltem a M15.3 ábra d.) grafikonján. A grafikonon
bejelölt hibahelyek értelmezését az M15.1 ábra és M15.2 ábra képes illusztrációi is segítik.

M15.1 ábra: (2)-es számú síklásbiztonsági lokális hiba: vízzsák és szorító hatását vesztett leerősítés
480 m-nél (61-es villamos: Heinrich István utca – Hűvösvölgy, jobb vágány)

Az M15.3 ábra TSc nyomtávolság grafikonján látható, hogy 50 m-nél van egy nyomtáveltérés
közvetlenül a kapubehajtó után, amely a keletkező oldalgyorsulás változás miatt a
siklásbiztonsági paraméterben is lokális hibát mutat („(1)”-es jelű SiklB lokális hiba). A SiklB
paraméter grafikonján, 480 m-nél lévő jobbos ívben a tehermentesülés miatt, a szabályos
oldalgyorsulásváltozásra rárakódó kiugró érték tapasztalható („(2)”-es jelű SiklB lokális hiba),
míg 680-m-nél egyenes szakaszon lévő egyoldali süppedés okozza a paraméter kiugró értékét
(„(3)”-as jelű SiklB lokális hiba). A 800 m-nél lévő sinillesztés és felépítményváltás
környezetében síktorzulás, vaksüppedés és elverődött sinillesztés is megfigyelhető („(4)”-es
jelű siklásbiztonsági lokális hiba).

M15.2 ábra: (4)-as számú síklásbiztonsági lokális hiba: magassági lépcső és síktorzulás a 800 m-nél
lévő felépítményváltásnál (61-es villamos: Heinrich István utca – Hűvösvölgy, jobb vágány)
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C.) Irány és fekszint egyenetlenségek
Az állapotfelmérés során a felműszerezett jármű közel állandó sebességgel haladt, annak érdekében,
hogy az oldalgyorsulás sebességfüggősége ne befolyásolja a mérési eredményeket. A mért
oldalgyorsulás két összetevőből adódik: egyrészt a centripetális gyorsulásból, másrészt a pálya
oldalesése miatt fellépő gravitációs gyorsulás oldalirányú komponenséből.
Az M15.4 ábra d.) és e.) grafikonján jól látható, hogy a TSc-el mért ívmagasság és a felműszerezett
jármű kerekén mért kiegyenlítetlen szabad oldalgyorsulás jellegükben megegyeznek, jól szemléltetik a
sínszál vizszintes vonalvezetését. Nagy középponti szögű, kis sugarú ívekben a kerékpár
hozzányomódik a külső oldali vezetősínhez, követve annak vonalvezetését. Ebben az esetben konstans
mérési sebesség mellett a rögzített oldalgyorsulás adatok megbízhatóan reprezentálják az ívviszonyokat.
A gördüléssel bejárható ívsugárnál (418 m) [95] nagyobb ívek esetén, amikor már a kerék
nyomkarimája nincs vezetve, akkor a jármű a saját műszaki tulajdonságainak (szerkezeti kialakítás,
forgóváz fordulékonyságnak) megfelelő utat fog bejárni. Pályaegyenetlenség esetén a kiugró értékek itt
is megjelennek. Gyakorlati tapasztalat azonban az, hogy a kis sugarú ívekben van a legtöbb műszaki
probléma. A közúti vasúton alkalmazott sebesség viszonyoknál, kis sugarú ívekben szignifikáns
oldalgyorsulásadatokat mérhetünk, amelyek szabalytalansága jól jellemzi a pálya egyenetlenségeit
Közúti vasúti burkolt vágányban nem minden esetben alkalmaznak túlemelést a közúti pálya kötöttségei
és a vízelvezetés biztosítása miatt. Általánosan elmondható, hogy a túlemelés főként a közúti
forgalomtól elzárt nyitott pályaszerkezetek esetén kerül alkalmazásra. Fontos megjegyezni azonban,
hogy előfordulhat olyan eset, amikor a villamos olyan sebességgel halad az „m” túlemeléssel kialakított
ívben, hogy nem keletkezik oldalgyorsulás. Ez az elméleti túlemelés esete, amikor a pálya túlemeléséből
adódó gravitációs komponens és az oldalgyorsulás kiejtik egymást. A közúti vasutaknál a vízelvezetés
biztosítása miatt gyakran alkalmaznak oldalesést burkolt egyenes pályában. A keréken és a
kocsiszekrényre rögzített szenzorok ennek az esésnek a kimutatására is alkalmazhatók. Az
oldalgyorsulás, a túlemelés és a pálya vízszintes vonalvezetésének kapcsolatát az M15.5 ábra
szemlélteti, amelynek felső részén a felmért pályaszakasz helyszínrajza is látható. A Budagyöngye
megálló utáni 1. számú nagypaneles útátjáró (50 és 150 m között) a közúttal egyező oldaleséssel van
kialakítva. Ezt szemlélteti a TSc túlemelés grafikonjának 25 mm-es alapvonal eltolódása. Ugyanezen a
szakaszon az oldalgyorsulásban is van alapvonal eltolódás, amit még a szakaszon lévő fekszinthiba is
felerősít. A fekszinthiba csak terhelés alatt jelentkezett, így a TSc süppedés paramétere nem tudta
kimutatni. A mérés idején az utátjáróban és a csatlakozó ívben 5 km/h sebességkorlátozás volt
érvényben. A két ellenív közötti egyenes szakaszon (170 és 210 m között) szabad szemmel is könnyen
azonosítható fekszinthiba volt, amit az M15.5 ábra B fényképe szemléltet. Ezen a szakaszon a
kerékfüggőleges többletterhelés több jelentősebb alapvonal eltolódást is mutat. A felmért szakaszon két
további 6 m széles útátjáró is található 220, illetve 310 m-nél. A 2-es számú útátjáró előtt egy nagy
kiterjedésű jelentősen elsárosodott vízzsák található, amit a C fénykép és a TSc süppedés grafikonja is
jól szemléltet.
A kerék többletterhelés grafikon a 2. sz útátjáró előtti szakaszán az alapvonal eltolódáson túl
többlet-gerjesztődés is megfigyelhető. A 3 sz. útátjáró előtt és után is található vízzsák és jól
látható síktorzulás is, ami a keréktöbbletterhelés grafikonon jelentős alapvonal elmozdulást
okozott (M15.5 ábra D fénykép). Érdemes összehasnlítani a felmért szakaszon rögzített adatok
jellegzetességeit 400 m után és előtt. Megállapítható, hogy a különböző állapotú szakaszok
elkülöníthetők a mérések alapján.
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M15.3 ábra: Egyidejű terheletlen vágánygeometriai (zöld hátterű grafikonok) és járrműdinamikai mérések összehasonlító elemzése a siklásbiztonság
tekintetében (61-es villamos: Heinrich István utca – Hűvösvölgy, jobb vágány)
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M15.4 ábra: Egyidejű terheletlen vágánygeometriai (zöld hátterű grafikonok) és járműdinamikai mérések összehasonlító elemzése a kiegyenlítetlen szabad
oldalgyorsulás tekintetében (61-es villamos: Heinrich István utca – Hűvösvölgy, 2016. december15.)
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M15.5 ábra: Egyidejű terheletlen vágánygeometriai (zöld hátterű grafikonok) és járműdinamikai mérések összehasonlító elemzése a kvázi-függőleges kerék
gyorsulás tekintetében (61-es villamos: Budagyöngye – Akadémia, 2016. december15.)
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D.) Hullámos kopás intenzitása
A 61-es villamos Heinrich István utca Hűvösvölgy közötti szakaszán több ellenirányú ív is
található (M15.7. ábra). A szakaszon végzett vonalbejárás során megállapítottam, hogy
a pályaívek belső sinszálai hullámosan kopottak. Az ívekben a külső és a belső sinszál mellett
is található vezetősín. A hullámoskopás algoritmus kimutatja a hullámos kopást, illetve a sín és
a kerék kölcsönhatásából keletkező többlet-gerjesztődést is. Az M15.8 ábra a hullámos kopás
algoritmus egy további alkalmazási területét szemlélteti a 61-es villamos Kelemen László utca
és Zuhatag sor megállók közötti pályaszakaszán. A vízzsákok és fekszint egyenetlenségek
környezetében nagyon gyakori a rövid hullámhosszú hullámos kopás kialakulása, így a
hullámos kopás algoritmus egy-egy egyedi esetben alkalmas lehet az alépítményi problémák
azonosítására is. Az M15.8. ábrán látható hirtelen alapvonal eltolódásokat az M15.6. ábrán
fényképekkel illusztrált vizzsákok okozzák. Az M15.8. ábrán 180 és 250 m között egy 260 m
sugarú jobbos ív található, amelynek belső sinszálán hullámoskopás került azonosításra.

M15.6 ábra: A hullámos kopás algoritmus által detektált vízzsákok a Kelemen László utca Zuhatag
sor között (jobb ágány)
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M15.7 ábra: Egyidejű terheletlen vágánygeometriai (zöld hátterű grafikonok) és járműdinamikai mérések összehasonlító elemzése a hullámos kopás
intenzitása tekintetében (61-es villamos: Heinrich István utca – Hűvösvölgy, 2016. december15.)
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M15.8 ábra: Egyidejű terheletlen vágánygeometriai (zöld hátterű grafikonok) és járműdinamikai mérések összehasonlító elemzése a hullámos kopás
intenzitása tekintetében (61-es villamos: Kelemen László utca – Zuhatag sor, 2016. december15.)
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E.) Függőleges pályatöbbletterhelés és ütések detektálása
A függőleges pálya-többletterhlés és az ütések csak korlátozott mértékben hasonlíthatóak össze
a terheletlen mérésekkel. Bár a TSc által szolgáltaott süppedés grafikonon azonosíthatók a
sinillesztések, de a jármű okozta többletigénybevétel kimutatására nem alkamas, így a gyalogos
vonalbejárás és vizuális megfigyelés alapján validáltam a fentiekben említett két paramétert.
A függőleges pálya-többletterhelés értelmezését a kelenföldi kocsiszínben a kihúzóvágány
ütközője és a 3. számú tárolóvágány vége közötti felmért szakasza szemlélteti (M15.9. ábra).
A kocsiszín kihúzó vágányában felfutós kitérők (1-7 sorszámú), míg a tárolóvágányok előtti
lírában szabványos keresztezéssel kialakított kitérők találhatók (8-11 sorszámú). A felfutós,
illetve ál-felfutós kitérők esetén a kerék nyomkarimája a vályú alján fut a keresztezési részen
való áthaladáskor, ami a kerék függőleges síkjában többlet-gerjesztődést, terhelést okoz.

M15.9. ábra: Függőleges pályatöbbletterhelés és ütés detektálás (kelenföldi kocsiszín: kihúzó vágány
ütközője és 3. sz tárolóvágány vége)

Az ütésdetektálás minősítése a találati arány alapján történik. Gyalogos vonalbejárás során
felmérésre kerültek az ütés szempontjából kritikus helyek. A felmért szakasz esetén ilyen
helyek például a kitérők keresztezési részei, kivölgyelődött hegesztések és kerékkipörgés
okozta hiba a sín futófelületen A vizsgált szakaszon a mérőrendszer által azonosításra került az
összes kitérő keresztezési része, több kivölgyelődött hegesztés, és egy kerékkipörgés okozta
sinfejhiba is. A detektálási arány jobb, mint 95%. Az 1. számű kitérő nem került csak
azonosításra. Ennek, oka, hogy a mérést már a kitérőn állva kellett elkezdeni, mert a kihúzó
csonka, nem elég hosszú, hogy elférjen ott a villamos. Az M15.9. ábra b.) és c.) diagramján a
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menetirány szerinti jobb, iletve baloldali forgóváz függőleges gyorsulás került ábrázolásra a
25g2 határéték mellett detektált függőleges ütések jelölésével. A kitérők és a folyópálya
felépítményét az M15.9. ábra alján található jelmagyarázat szemlélteti.
Az ütésdetektáló algoritmus validálása a felmért pályaszakasz gyalogos vonalbejárása alapján
történt, annak érdekében, hogy meghatározzuk a hibás találatok számát. A találati arány a
korrekt előrejelzések és a teljes megfigyelt hibaszám (a helyes és hibás detektálások összege)
hányadosa alapján történt.
HR 

ahol

HR
H
M

H
H M

(M 15.1)

fajlagos hiba hányad;
azonosított valós hibahelyek száma;
tévesen azonosított hibahelyek száma.

Az M15.9. ábrán a menetirány szerinti bal sínszál esetén 43, míg a jobb sínszál esetén 62 db
ütés került azonosításra. A bal sínszál esetén a tényleges hibahelyek, vagy vágányobjektumok
detektálási száma 38, míg a nem hibahelyeké 5. A detektálási arány 88% (M15.1. táblázat).
Fontos megjegyezni azonban, hogy az utolsó 5 detektált hibahely tényleges ütést jelent, viszont
szemmel azonosítható hiba nincs a vágányban.
M15.1. táblázat: Függőleges ütés detektálás a menetirány szerint bal forgóváz szenzoron
Ütés
sorszáma
1-4
5-6
7-8
9-15
16-18
19-20
21-23
24-25
26-28
―
29-31
32-33
34-37
38-43

Átlagos
ütés [g]
9,1
3,5
2,5
8,2
5,9
11,7
8,29
5,29
3,2
―
11,5
7,1
7,8
10,3

Ütés oka
2. sz kitérő felfutós keresztezés
3. sz kitérő felfutós keresztezés
4. sz kitérő felfutós keresztezés
5. sz kitérő felfutós keresztezés
6. sz kitérő váltórész
6. sz kitérő felfutós keresztezés
7. sz kitérő váltórész
7. sz kitérő felfutós keresztezés
Kivölgyelődött hegesztés ívben
9. sz kitérő felfutós keresztezés
10. sz kitérő felfutós keresztezés
11. sz kitérő felfutós keresztezés
Kerék kipörgés
Jármű fékezés
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Valós
detektálás
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem

XVI. Melléklet
Előzetes határértékek megállapítása
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•

Függőleges irányú ütés

Függőleges irányú ütéseket okozhatnak elverődött, megsüllyedt sínillesztések, kivölgyelődött
sínhegesztések, kitérők elverődött keresztezései, kitérők és átszelések felfutós és ál-felfutós
keresztezései. A 41-es viszonylaton megfigyelt pályahibák és az általuk átlagosan keltett
ütésértékek (csúcstól-csúcsig elv szerint értelmezve):
1. Kivölgyelődött sínhegesztés – 6,03g (M16.1 táblázat és M16.1 ábra)
2. Elverődött, megsüllyedt sínillesztés – 8,00g
3. A kitérő sínekből készült, elverődött keresztezési csúcsa - 9,57g
4. Korhadt aljon rögzített kitérő elverődött keresztezési része – 28,04g
A legkisebb függőleges ütésérték, melyet kivölgyelődött hegesztés okozott 6,03g volt, így a
javasolt határérték 6,00g.
A hosszabb kiterjedésű periódikusan ismétlődő ütésekre vonatkozó határérték értelmezését az
M16.3 – M16.5 ábrák segítik. A kvázi-függőleges kerékgyorsulásból számított SAWP értéket
ábrázoltam a sebesség függvényében egy jó, átlagos és egy rossz állapotú referencia szakszon.
Az alkalmazott 0,5 g2 határértéket a rossz állapotú szakasz előfordulási gyakoriság
maximumához tartozó érték alapján vettem fel.
•

Keresztirányú ütés

Keresztirányú ütéseket okozhatnak elverődött, megsüllyedt sínillesztések, kivölgyelődött sínhegesztések, kitérők elverődött keresztezései, kitérők és átszelések felfutós és ál-felfutós keresztezései.
A 41-es viszonylaton megfigyelt pályahibák és az általuk átlagosan keltett ütésértékek
(csúcstól-csúcsig elv szerint értelmezve):
1. Kivölgyelődött sínhegesztés – 2,09g (M16.3 táblázat és M16.4 táblázat)
2. Elverődött, megsüllyedt sínillesztés – 5,60g
A legkisebb keresztirányú ütésérték, melyet kivölgyelődött hegesztés okozott 2,09g volt, így a
javasolt határérték 2,00g.
•

Hullámos kopás

A pályahibák általában nem csak önmagukban, hanem együttesen jelentkeznek, így a hullámos kopás
dinamikai paraméter nem csak hullámos kopást, de fekszinthibát és vízzsákos hibahelyet is jelölhet.
A 41-es viszonylaton megfigyelt pályahibák és az általuk átlagosan keltett hullámos kopás
intenzitás értékek (alapvonaltól-csúcsig elv szerint értelmezve):
1.
2.
3.
4.

Szabad szemmel már látható hullámos kopás a sínkoronán – 1,60
Intenzív hullámos kopás – 5,70
Hullámos kopás és vízzsák – 6,50
Hullámos kopás és fekszinthiba – 10,90

A hullámos kopás határértéke 1,50, felette már szabad szemmel látható hullámos kopás
tapasztalható a pályában. A hullámos kopás intenzitásának értékeit és az értékek előfordulási
gyakoriságát az M16.3 – M16.8 ábrák szemléltetik.
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M16.1 táblázat: Periódikusan ismétlődő függőleges ütés intenzíven kivölgyelődött hegesztéseken a
49-es villamos vonalon, a Karolina út és a Móricz Zsigmond körtér között (Bartók Béla út)
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

Mérés kezdetétől
megtett út [m]

892.4

910.6

928.7

946.7

964.4

982.5

1001

1008

1026

1044

1062

Ütések relatív távolsága [m]
Sebesség [km/h]
Ütés min értéke [g]
Ütés max értéke [g]

18.2
18.1
18
17.7
18.1
18.5
7
18
18
18
33.5
36.2
37.9
37.6
36.8
36.2
35.5
35.2
34.1
29.0
24.6
-3.456 -2.956 -3.308 -2.793 -4.583 -4.273 -1.124 -1.624 -2.665 -2.116 -2.91
+5.405 +4.485 +6.273 +4.640 +5.723 +19.330 +5.207 +5.313 +8.330 +7.227 +8.231

Min - max eltérés [g]

8.861

7.441

9.581

7.433 10.306 23.603

6.331

6.937 10.995 9.343 11.141

M16.1 ábra: Kivölgyelődött hegesztések okozta periódikus függőleges ütések a kvázi-függöleges kerékgyorsulásban
a 49-es villamos vonalon, Karolina út és a Móricz Zsigmond körtér között
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M16.2 táblázat: Periódikusan ismétlődő függőleges ütés intenzíven kivölgyelődött hegesztéseken a
19-es villamos vonalon, a Várkertbazár megállónál

Mérés kezdetétől
megtett út [m]

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

3773

3791

3809

3827

3846

3864

3882

3900

3918

3936

3954

Ütések relatív távolsága [m]
Sebesség [km/h]
Ütés min értéke [g]
Ütés max értéke [g]

18
18
18
19
18
18
18
18
18
18
27.0
27.4
26.0
25.4
25.4
25.4
25.4
24.8
24.6
22.3
22.3
-4.143 -1.647 -3.789 -7.336 -3.485 -5.475 -3.537 -2.918 -1.141 -3.252 -1.56
+12.210 +8.258 +10.930 +7.405 +16.160 +6.846 +4.205 +9.055 +7.525 +8.622 +6.659

Min - max eltérés [g]

16.353

9.905

14.719 14.741 19.645 12.321 7.742 11.973 8.666 11.874

M16.2 ábra: Kivölgyelődött hegesztések okozta periódikus függőleges ütések a kvázi-függöleges kerékgyorsulásban a
19-es villamos vonalon, a Várkertbazár megállónál
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M16.3 táblázat: Periódikusan ismétlődő keresztirányú ütés intenzíven kivölgyelődött hegesztéseken a
49-es villamos vonalon, Karolina út és a Móricz Zsigmond körtér között (Bartók Béla út)
②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

Mérés kezdetétől
megtett út [m]

910.6

928.7

946.7

964.4

982.5

1001

1008

1026

1044

Ütések relatív távolsága [m]
Sebesség [km/h]
Oldal ütés min értéke [g]
Oldal ütés max értéke [g]

18.1
36.2
-1.195
+0.900

18
37.9
-2.508
+1.465

17.7
37.6
-1.56
+0.902

18.1
36.8
-1.406
+2.191

18.5
36.2
-1.43
+1.477

7
35.5
-1.488
+1.055

18
35.2
-1.02
+1.535

18
34.1
-1.137
+0.914

29.0
-1.605
+1.195

Min - max eltérés [g]

2.095

3.973

2.462

3.597

2.907

2.543

2.555

2.051

2.800

M16.4 táblázat: Periódikusan ismétlődő keresztirányú ütés intenzíven kivölgyelődött hegesztéseken a
19-es villamos vonalon, a Várkertbazár megállónál
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

3773

3791

3809

3827

3846

3864

3882

3900

3918

3936

3954

Ütések relatív távolsága [m]
Sebesség [km/h]
Ütés min értéke [g]
Ütés max értéke [g]

18
27.0
-0.726
+1.055

18
27.4
-1.125
+1.090

18
26.0
-1.605
+1.242

19
25.4
-2.766
+1.172

18
25.4
-0.937
+1.793

18
25.4
-2.508
+1.898

18
25.4
-1.488
+1.664

18
24.8
-1.031
+1.734

18
24.6
-0.878
+0.468

18
22.3
-0.457
+0.457

22.3
-0.62
+0.703

Min - max eltérés [g]

1.781

2.215

2.847

3.938

2.730

4.406

3.152

2.765

1.346

0.914

1.32

Mérés kezdetétől
megtett út [m]
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M16.3 ábra: A kvázi-függőleges kerékgyorsulásból szímított SAWP rosssz állapotú referencia szakaszon
(41-es villamos: Rózsavölgy alsó – Kamarerdő Ifjúsági Park)

M16.4 ábra: A kvázi-függőleges kerékgyorsulásból szímított SAWP átlagos állapotú referencia szakaszon
(41-es villamos: Budafok kocsiszín – Móricz Zsigmon körtér)

227

Doktori értekezés

M.16.5 ábra: A kvázi-függőleges kerékgyorsulásból szímított SAWP új állapotú referencia szakaszon
(41-es villamos: Móricz Zsigmond körtér – Szent Gellért t

A jó, átlagos és rosszállapotú referencia szakszok mérési eredménxyei az M16.6. –
M16.8. ábrákon láthatók.
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M16.6: Hullámos kopás intenzitása, függőleges pálya-többletterhelés és siklásbiztonság a rossz állapotú referencia szakaszon
(41-es villamos: Kamaraerdei Ifjúsági park – Rózsavölgy alsó)
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M16.7: Hullámos kopás intenzitása, függőleges pálya-többletterhelés és siklásbiztonság az átlagos állapotú referencia szakaszon
(41-es villamos: Budafok kocsiszín – Móricz Zsigmon körtér)
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M16.8: Hullámos kopás intenzitása, függőleges pálya-többletterhelés és siklásbiztonság az új állapotú referencia szakaszon
(41-es villamos: Szent Gellért tér – Móricz Zsigmond körtér)
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M16.9 ábra: A jobb és a bal sínszálra meghatározott hullámos kopás intenzitásértékek a rossz állapotú referencia szakaszon
(41-es villamos: Rózsavölgy alsó – Kamarerdő Ifjúsági Park)
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M16.10 ábra: A jobb és a bal sínszálra meghatározott hullámos kopás intenzitásértékek az átlagos állapotú referencia szakaszon
(41-es villamos: Budafok kocsiszín – Móricz Zsigmon körtér)
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M16.11 ábra: A jobb és a bal sínszálra meghatározott hullámos kopás intenzitásértékek a jó állapotú referencia szakaszon
(41-es villamos: Móricz Zsigmond körtér – Szent Gellért tér)
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•

Függőleges irányú többletterhelés

Ez a paraméter a kerék nyomkarimáján, vagy futófelületén függőleges irányban fellépő többlet
igénybevételt jellemzi. Függőleges irányú többletterhelésként mutatkozik meg a mérési
eredményekben a függőleges pályaegyenetlenség (fekszinthiba), az alépítményi probléma,
illetve a vízzsák zúzottkő ágyazatú, keresztaljas vágányban.
A 41-es viszonylaton megfigyelt pályahibák és az általuk átlagosan keltett többletterhelés
értékek (alapvonaltól-csúcsig elv szerint értelmezve):
1. Zúzottkő vágányban szabad szemmel látható fekszinthiba – 0,045g
2. Elsárosodott vízzsák zúzottköves keresztaljas vágányban (télen) – 0,075g
3. A jármű kerekének futófelülete az aszfaltszélen fut – 0,11g
A legkisebb függőleges irányú többletterhelési érték, melyet szabad szemmel látható
fekszinthiba okozott 0,045g, így a javasolt határérték 0,05g.
•

Keresztirányú többletterhelés

A keresztirányú többletterhelés jellemző jelenleg az ívviszonyok jellemzésére használható.
Határértéke 0,065g (0,65 m/s2), mely az OKVPSZ (Országos Közforgalmú Vasutak
Pályatervezési Szabályzata) által előírt, egyenes és körív csatlakozásánál megengedett
legnagyobb pozitív szabad oldalgyorsulás értéke.
•

Siklásbiztonság

Akkor áll fenn a siklásbiztonság veszélye, ha az egyik kerék függőleges tehermentesülése
mellett nagy oldalirányú terelőerő (gyorsulás) lép fel. Egyenesben kevésbé, viszont ív elejénél
vagy végénél kialakult egyoldali süppedés esetén értéke kritikus lehet.
A 41-es viszonylaton megfigyelt pályahibák és az általuk átlagosan keltett siklásbiztonság
értékek (alapvonaltól-csúcsig elv szerint értelmezve):
1. Zúzottköves, nyitott íves vágányban szabad szemmel látható fekszinthiba – 0,04g3
2. Zúzottkő ágyazatú, faaljas íves vágány keresztirányú mozgása a sínvándorlás és a
járműterhelés következtében – 0,08g3
3. Zúzottkő ágyazatú vágányban hiányos oldalirányú megtámasztás ívben – 0,09g3
4. Ív előtti útátjáró okozta oldallökés, mely instabil futást eredményez – 0,10g3
A legkisebb siklásbiztonsági érték, melyet szabad szemmel látható fekszinthiba okozott 0,04g3,
ezért a siklásbiztonsági határérték 0,03g3.
Az M16.9 – M16.11 ábrák a jó, átlagos és rossz állapotú pályaszakaszon meghatározott
siklásbiztonsági pályajellemző értékeit és azok előfordulási gyakoriságát szemléltetik.
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M16.12 ábra: A származtatott siklásbiztonsági pályajellemző értékei rossz állapotú referencia szakaszon
(41-es villamos: Rózsavölgy alsó – Kamarerdő Ifjúsági Park)

M16.13 ábra: A származtatott siklásbiztonsági pályajellemző értékei átlagos állapotú referencia szakaszon
(41-es villamos: Budafok kocsiszín – Móricz Zsigmon körtér)
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M16.14 ábra: A származtatott siklásbiztonsági pályajellemző értékei jó állapotú referencia szakaszon
(41-es villamos: Móricz Zsigmond körtér – Szent Gellért tér)

•

Keresztirányú utazási komfort (kocsiszekrényen mérve)

A keresztirányú utazási komfort a pontszerű vagy folyamatos keresztirányú gerjesztődések
kimutatására alkalmas.
A 41-es viszonylaton megfigyelt pályahibák és az általuk átlagosan keltett utazási komfort
értékek (alapvonaltól-csúcsig elv szerint értelmezve):
1.
2.
3.
4.

Vezetősínes útátjárónál, ívben a jármű kerekének futófelülete aszfaltszélen fut – 0,06g
Megsüllyedt díszkő burkolat a sínszál mellett – 0,08g
Ív vége után intenzív oldalütés – 0,09g
Zúzottköves, faaljas vágányban lévő kitérő keresztezési csúcsa - korhadt alj és
laza/hiányzó leszorító csavarok – 0,12g
5. Oldalkopott csúcssín ellenkező görbületű, ívesített kitérőben – 0,16g
6. Szakaszosan oldalkopott íves vágányrész – 0,24g
A legkisebb utazási komfortértéket a jármű kerék futófelületének aszfaltszélen futása okozta
ívben, vezetősínes útátjárónál, így a keresztirányú utazási komfort határértéke 0,05g.
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•

Függőleges pálya-többletterhelés

A 41-es viszonylaton megfigyelt pályahibák és az általuk átlagosan keltett többletterhelés
értékek (alapvonaltól-csúcsig elv szerint értelmezve):
1. Sínszálak mellett repedezett burkolat – 5,74g2
2. Elsárosodott vízzsák zúzottköves, keresztaljas vágányban – 13,86g2
3. A jármű kerekének futófelülete aszfaltszélen fut – 23,07g2
Az M16.15 – M16.17 ábrák a jó, átlagos és rossz állapotú pályaszakaszon a jármű alapfutási
tulajdonságainak leválasztásával kapott értékeket és azok előfordulási gyakoriságát
szemléltetik a mérési sebesség függvényében. Az előfordulási gyakoriság maximális értékeinek
és a vonalbejárások során megfigyelt legkevésbé súlyos pályahiba (a sínszálak melletti
repedezett burkolat keltette a legkisebb 5,74g2 érték) kimutathatóságának figyelembevételével
a függőleges pálya-többletterhelés jellemző határértéke 5g2.

M16.15 ábra: A függőleges pálya-többletterhelés értékei rosssz állapotú referencia szakaszon
(41-es villamos: Rózsavölgy alsó – Kamarerdő Ifjúsági Park)
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M16.16 ábra: A függőleges pálya-többletterhelés értékei átlagos állapotú referencia szakaszon
(41-es villamos: Budafok kocsiszín – Móricz Zsigmon körtér)

M16.17 ábra: Függőleges pálya-többletterhelés értékei új állapotú referencia szakaszon
(41-es villamos: Móricz Zsigmond körtér – Szent Gellért tér)

239

XVII. Melléklet
Általános minősítés
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I. PÉLDA: NAGYKÖRÚT, WESSELÉNYI UTCA – NYUGATI PÁLYAUDVAR

M17.1. ábra: Általános minősítés térképi ábrázolása
(Nagykörút, Wesselényi utca – Nyugati Pályaudvar)
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M17.2. ábra: DMSZ komponensek (Nagykörút, Wesselényi utca – Nyugati Pályaudvar)
A Wesselényi utca és az Oktogon között a DMSZ átlagos értéke 50, amely jól jellemzi a
pályaszakasz rosssz állapotát. Az Oktogon és a Nyugati Pályaudvar között a felépítmény új
építésű, csak a visszafogó kitérő és az azt megelőző elhúzás esetén láthatunk magas DMSZ
értéket. Az Oktogon megállót követő elhúzásban a hullámoskopás magas értéke okozza a
DMSZ kiugró értékét.
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M17.3. ábra: Függőleges ütések kiértékelése: Nagykörút, Wesselényi utca – Nyugati Pályaudvar
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II. PÉLDA: BUDAI FONÓDÓ, KELENFÖLDI KOCSISZÍN – ZSIGMOND KÖZ

M17.4. ábra: Általános minősítés térképi ábrázolása (Kelenföldi kocsiszín – Zsigmond köz)
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M17.5. ábra: DMSZ komponensek (Kelenföldi kocsiszín – Zsigmond köz)
Az általános minősítés alapján egyértelműen megállapítható, hogy az új építésű és a régebbi
rossz állapotú pályaszakaszok egyértelműen elkülöníthetők egymástól. A Móricz Zsigmond
körtér és Szent Gellért tér, illetve a Budai fonódó pályaszakaszon a DMSZ alacsony értéket
mutat, ami tükrözi a szakaszok jó állapotát.
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M17.6. ábra: Függőleges ütések kiértékelése: Kelenföldi kocsiszín – Zsigmond köz
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III. PÉLDA: PESTERZSÉBET, PACSIRTA TELEP – HATÁR ÚT

M17.7. ábra: DMSZ komponensek (Pesterzsébet, Pacsirta telep – Határ út)
A belső Pesterzsébeti nagypaneles hurok rossz állapotú, míg a kis hurok teljesen felújított. Az
általános minősítés is tükrözi a Pesterzsébeti nagypaneles vágányok műszaki állapotát.
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IV. PÉLDA: 41-ES VILLAMOS: RÓZSAVÖLGY ALSÓ – KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK

M17.8. ábra: DMSZ komponensek
(41-es villamos: Rózsavölgy alsó – Kamaraerdei Ifjúsági Park)
A felmért szakaszon a DMSZ átlagos alapértéke 45. Az íves pályaszakaszok az előzőleg
említett átlagos értéknél magasabb DMSZ értékkel rendelkeznek. A Rózsavölgy felső
megállóhely utáni, illetve a Balatoni út megállóhelyet követő fekszinthibás ívekben, valamint
a Fülőke megállóhelyet követő erősen elszennyeződött ágyazatú pályaívben a DMSZ értéke
többször megközelíti és néhol meg is haladja az 70-es értéket. Az egyenes pályaszakaszok közül
fontos kiemelni a Kőérberek és Fülőke megállók közötti részt, illetve a Kamaraerdei
végállomás előtti egyenes pályaszakaszt, ahol a DMSZ értéke a fekszinthibás pályaívekhez
hasonló értéket mutat.
A vizsgált szakaszon a DMSZ a legmagasabb értéket (120.4) a Kelenvölgy-Péterhegyi útátjáró
utáni ellenívben adja, ahol az építkezés miatt a vágány oldalirányú megtámasztása teljesen
hiányzik.
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V/a. PÉLDA: 41-ES VILLAMOS: KAMARAERDEI IFJÚSÁGI PARK – RÓZSAVÖLGY ALSÓ

M17.9. ábra: DMSZ komponensek
(41-es villamos: Kamaraerdei Ifjúsági Park – Rózsavölgy alsó)
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M17.10. ábra: Függőleges ütések kiértékelése: 41-es villamos Kamara Erdei Ifjúsági Park – Rózsavölgy alsó
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V/b. PÉLDA: 41-ES VILLAMOS: BUDAFOK KOCSISZÍN –– RÓZSAVÖLGY ALSÓ

M17.11. ábra: DMSZ komponensek
(41-es villamos: Budafok kocsiszin – Rózsavölgy alsó)
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VI. PÉLDA: 41-ES VILLAMOS: MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉR – BUDAFOK KOCSISZÍN

M17.12. ábra: DMSZ komponensek (Móricz Zsigmond körtér – Budafok kocsiszín)
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VII. PÉLDA: 41-ES VILLAMOS, BUDAFOK KOCSISZÍN – MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉR

M17.13. ábra: DMSZ komponensek (Budafok kocsiszín – Móricz Zsigmond körtér)
A Budafok kocsiszín és Albertfalva kitérő közötti zúzottkő ágyazatú keresztaljas vágányon a
DMSZ több helyen is meghaladja a szakaszra jellemző átlagos alapértéket. Ezeken a helyeken
elszennyeződött ágyazat, illetve vízzsák (DMSZ = 40,46, 950 m-nél) található. A felmért
szakasz Móricz Zsigmond körtér felöli végén több helyen is mutat kiugró értéket a DMSZ.
A Baranyai utca elleníves elhúzásnál olyan intenzív hullámos kopás van a sínkoronán, amely
már alépítményi problémát is feltételez. A Fehérvári út / Bocskai út elleníves útátjáróban a
sínszál jelentős oldal és oly mértékű magassági kopása figyelhető meg, hogy a kerék
nyomkarimája már a vályú alján és az aszfaltszélen is fut (DMSZ = 89.4). A Fehérvári úti
megállót követően a burkolat erősen repedezett, a sínszál megsüllyedt, illetve az intenzív
hullámos kopás miatt a DMSZ kiugró értéket mutat (67.9).
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M17.14. ábra: Függőleges ütések kiértékelése: Budafok kocsiszín – Móricz Zsigmond körtér
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VII. PÉLDA: 41-ES VILLAMOS: SZENT GELLÉRT TÉR ‒ MÓRICZ ZS. KÖRTÉR

M17.15. ábra: Általános minősítés térképi ábrázolása
(41-es villamos: Szent Gellért tér – Móricz Zsigmond körtér, Menetirány: A)
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M17.16. ábra: DMSZ komponensek
(41-es villamos: Szent Gellért tér – Móricz Zsigmond körtér)

256

Doktori értekezés

VIII. PÉLDA: 41-ES VILLAMOS: MÓRICZ ZS. KÖRTÉR ‒ SZENT GELLÉRT TÉR

M17.17. ábra: Általános minősítés térképi ábrázolása
(41-es villamos: Móricz Zsigmond körtér – Szent Gellért tér)
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M17.18. ábra: DMSZ komponensek
(41-es villamos: Móricz Zsigmond körtér – Szent Gellért tér)
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