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Abstract 

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 vasútakon 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 utaskonfort biztosítása azonban megkövetel egy egységes 

állapotfelmérési rendszert, mely a vizuális megfigyelésre és a gépi vágánymérési eredményekre is támaszkodik. 

Budapest villamoshálózatára egy állapotfelmérési módszertervezet és hozzá kapcsolódó térinformatikai rendszer (GIS) 
kidolgozása folyik, mely lehetőséget ad a hibák későbbi elemzésére és a fenntartási munka hatékonyabb tervezésére is. 

A kidolgozás alatt lévő módszer vizuális megfigyelés (gyalogos vonalbejárás), valamint járműdinamikai mérések 

(kerékre szerelt gyorsulásmérők) alapján ad információt a pálya állapotáról. 

Kulcsszavak: Állapotfelmérési rendszer, vizuális megfigyelés, kerékre szerelt gyorsulásmérők, GIS 
 

1 Bevezetés 

Budapest kiterjedt villamoshálózattal rendelkezik, melyen jelenleg jelentős mértékű rekonstrukciós és fejlesztő munkák 

zajlanak. A BKV pályás szakemberei számára jelenleg azonban nem áll rendelkezésre semmilyen döntéstámogató 
rendszer, mely megkönnyítené a fenntartási munkák tervezését. A fejlesztés alatt lévő módszertervezet a pályaállapot 

közelítő becslése alapján szeretné hatékonyabbá tenni e munkák tervezését. 

2 Pálya állapotfelmérési rendszer 

Egy gyalogos vonalbejáráson és járműdinamikai méréseken alapuló állapotfelmérési módszertervezet és a hozzá 

kapcsolódó térinformatikai rendszer kidolgozása folyik Budapest villamoshálózatára. Az állapotfelmérési rendszer 

célja, hogy könnyen mérhető vágányparaméterek alapján állítson elő egy a pálya állapotát reálisan jellemző 
mérőszámot. A közúti vasútaknál azonban a városi kötöttségekből adódóan nagyon sokféle pályaszerkezetet 

alkalmaznak, így a pályaállapot egységes rendszerben történő meghatározásához ki kell jelölni azokat a vágány 

paramétereket, melyek felépítménytípustól függetlenül a lehető legjobban jellemzik a vizsgált pályaszakaszt. Ezen 

paraméterek kiválasztása nagyszámú vágánymérések statisztikai kiértékelésével történne. A vágányméréseket, a hibák 
későbbi elemzése és előrejelzése céljából, célszerű egy térinformatikai rendszerben tárolni. 

Magyarországon, a közúti vasutak gépi, terhelt állapotfelmérésére alkalmas mérőkocsi hiányában eddig még nem volt 

lehetőség. Jóllehet rendelkezésre állnak mérőeszközök, melyekkel a vágány terhelés nélküli geometriai viszonyait 

mérni lehet, de legtöbb esetben ez nem elegendő, hogy reális képet kapjunk a pálya tényleges állapotáról. Ebben az 
állapotfelmérési rendszerben a terhelt vágánymérést, a normál üzemben közlekedő járművek kerekeire szerelt 

gyorsulásmérők alkalmazása biztosítja.  

2.1 Térinformatikai rendszer és hibaregisztráló űrlap 

A rendszer része egy online hibaregisztráló űrlap (1. 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 [1]. A szerkezeti elemek lehetséges meghibásodási formái szintén az 

adatbázisban vannak tárolva, de lehetőség van ezek pontosítására, kiegészítésére a gyakorlati tapasztalatok alapján. 
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1. ábra:  Az online hibaregisztráló űrlap 3. lépése és a vonalbejárásokon készített fotók 

A térinformatikai rendszer jelenleg tartalmazza a 49 és 41-es villamos viszonylatokon alkalmazott felépítménytípusokat 

és a vonalak tényleges geometriáját is. A koordinátahelyes geometria, a felépítményszerkezeti elemek valamint azok 

meghibásodásai közötti relációs kapcsolatok az adatbázisban biztosítva vannak, így az egyes pályaszakaszok jellemzői 
alapján csoportosítva lekérdezhetők. 

2.2 A vizsgálatba bevont jármű és pálya 

Ahhoz, hogy egy meghibásodást detektáljunk, vagy előre jelezzünk, a pályát és a járművet együtt kell kezelnünk, 

hiszen a pálya avulása egy öngerjesztő romlási körfolyamat, amely a jármű-felépítmény-alépítmény kölcsönös 
egymásra hatásából vezethető le. Így a meghibásodások kialakulásának megértésében fontos a járművek 

menetdinamikai jellemzőinek, futásstabilitásának, gépészeti berendezéseinek ismerete is. 

A vizsgálatba bevont jármű GANZ nyolctengelyű, csuklós villamos motorkocsi (továbbiakban: „ICS”). A két hajtott 

tengelypár a jármű két végén található. A jármű összes forgóváza merevtengelyes kialakítású. A hajtott kerekeknél 
dobfék, a szabadonfutó tengelyeknél pedig tárcsafék található. A hajtott tengelyeket külön motor hajtja, melyek 

forgóvázon belül állandóan sorba, míg a motorpárok egymással lehetnek sorba vagy párhuzamosan kapcsolva. A jármű 

egyik legfontosabb jellemzője, hogy nincs nyomatékszabályozás, kerékmegcsúszás elleni védelem, azonban a 

kontrollerben van egy fél-automatikus indítómű, ami menetre kapcsolásnál csillapítja a hírtelen indulás káros 
következményeit. A jármű rendelkezik egy menetrögzítő készülékkel, mely az első hajtott tengely forgása alapján ad 

információt a megtett útról és sebességről, továbbá a jármű fekete dobozaként is szolgál. 

A nyíltvonali üzemi próbamérések a Budapesti 49-es villamos viszonylaton történtek, ahol a pályaszerkezet jelentős 

részét vályús sínnel kialakított RAFS felépítmény alkotja. 

3 Módszertan 

A fejlesztés alatt lévő állapotfelmérési rendszer két egymástól független adatforrással rendelkezik. Az adatok egyik 
részét a vonalbejárások során megfigyelt meghibásodások adattára alkotja, melyek a fentebb említett hibaregisztráló 

űrlap segítségével kerültek rögzítésre. A rendszer másik alapelemét a járműdinamikai mérések jelentik. A kerékre 

szerelt gyorsulásmérők adatainak felhasználásával meghatározhatók a pálya potenciális hibahelyei, hiszen a jármű 
rendellenes mozgásaiból adódó többletigénybevételek a pályán idővel tényleges hibákat okozhatnak. Az 

állapotfelmérési rendszer a dinamikus vágánymérési adatok (gyorsulásmérők) mellett GPS helyzetinformációkat és a 

jármű saját menetrögzítőjének adatait is felhasználja.  

Az inerciális szenzorok adatai alapján meghatározott potenciális hibahelyek validálása vonalbejárások (vizuális 
megfigyelés) és TrackScan terheletlen vágánygeometriai mérőrendszerrel történik. A validálás alapját a meglévő 

pályahibákon mért adatok jellegzetességeinek gyűjtése jelenti. 

3.1 Járműdinamikai mérések, mérési elrendezése 

A járműdinamikai mérések során 

 – kerékre (K), 

 – forgóváz keretre (F) 
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szerelt digitális 3 tengelyű gyorsulásmérők kerülnek alkalmazásra. A továbbiakban az ICS villamosra felszerelt 

járműdinamikai mérőrendszer kerül részletes bemutatásra (2. ábra). A jármű vezetőállás felöli végein egy-egy hajtott 
forgóváz, míg a csukló alátámasztási helyein egy-egy futó forgóváz található. Szerkezeti kialakításuk hasonlósága 

ellenére jelentős különbségek vannak a forgóvázak között, így a szenzorok rögzítési módja is eltér az egyes típusok 

esetében. Forgóvázanként hat gyorsulásmérő kerül rögzítésre: négy a kerekeken, kettő pedig a forgóváz-hossztartón. 

 

2. ábra: Járműdinamikai mérőrendszer Ganz ICS villamoson: 

(K): kerékre szerelt gyorsulásmérő; (F): forgóváz hossztartóra szerelt gyorsulásmérő 

A rendszer lehetővé teszi a többszintű dinamikai hatások érzékelését. A jármű hajtásrendszerében jelentőst 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. 

3.1.1 Kerékre szerelt gyorsulásmérők 

A 3 tengelyű gyorsulásmérők a hajtott és futó forgóvázak, külső és belső oldali kerekeire kerülnek felhelyezésre. A 

gyorsulásmérők kerékre történő rögzítését egy fémlemez biztosítja, mely két távtartóval illeszkedik a keréktárcsán lévő 
két furatba. 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  

(3. ábra). Az érintőirányú és centrifugális gyorsulások főként a kerékmegcsúszás detektálására használatosak, míg az 

oldalgyorsulás a jármű dinamikus mozgását (sín-kerék közötti dinamikus igénybevétel) jellemzi. 

 

3. ábra:  Gyorsulásmérők rögzítése a keréken és a mért gyorsulásadatok 

3.1.2 Forgóváz keretre szerelt gyorsulásmérők 

A forgóváz esetén is 3 tengelyű digitális gyorsulásmérők kerülnek felhasználásra. A szenzorok rögzítése a forgóváz 

kereten erős mágnessel történik. 

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 hajtott forgóváz kereszttartó csonkjain, a négy munkaemésztő gumirugó közötti térrészben a 

gyorsulásmérő mágneses rögzítéssel könnyen elhelyezhető (4. ábra). A futó forgóváz esetén a hossztartó felületén 

azonban nem áll rendelkezésre elegendő hely, így a gyorsulásmérő a hossztartó oldalsó részén kerül rögzítésre.  

3.2 Pályahibák detektálása, járműdinamikai mérések alapján 

Egy járműdinamikai mérőrendszer a pálya-jármű rendszerben kialakuló dinamikus többlet-igénybevételeket képes 

mérni erő és gyorsulásmérők segítésével. A többlet-igénybevételek potenciális pályahibákra utalnak, amelyeknek két 

alapvető csoportját különböztethetjük meg. Vannak szabad szemmel látható, már kialakult meghibásodások és vannak, 
amelyek még közvetlenül nem érzékelhetők. Az első kategóriába tartoznak a sínkopások, felületi meghibásodások, 

törések, amelyek egy ciklikus fárasztó igénybevétel eredményei. A közvetlenül nem érzékelhető hibahelyek a pálya-



INNORAIL 2015 konferencia előadásanyag Budapest, 2015.09.21. 

4 

jármű (sín-kerék) között kialakuló hirtelen ciklikus igénybevételeknek köszönhetően a jövőben tényleges hibahelyekké 

válhatnak. 
A kerékre és a forgóváz-keretre szerelt gyorsulásmérők adataiból a potenciális hibahelyekre lehet következtetni. A 

kerék síkjából kifelé mutató oldalgyorsulás (az) alkalmas a sín és a kerék között létrejövő hirtelen ütések detektálására. 

Az érintőirányú (ax) és centrifugális gyorsulás (ay) pedig a függőleges síkú teherátadásban jelentkező 

többletigénybevételeket tudja kimutatni. Egyes esetekben a kiugró értékek szűrés nélkül is könnyen azonosíthatók, de a 
legtöbb esetben a mért jelet jelentős zaj terheli. A hasznos jel több szűrési módszer [3] [14] segítségével is előállítható, 

amelyek a tranzienseket, vagyis a gyorsulásadatok kiugró értékekeit bennhagyják a jelben, de a járulékos zajokat 

kiszűrik. 

 

4. ábra: Gyorsulásmérők rögzítése az ICS hajtott forgóvázának hosszgerendáján: 
(1) hosszgerenda, (2) terepjáró szerkezet tengelye, (3) energiaemésztő gumirugók, (4) gyorsulásmérő, (5) 

kerékcsapágy, (6) kereszttartócsonk, (7) Hajtómű. Forrás: [1] 

Az adott típusú meghibásodáson való áthaladáskor a mért gyorsulásadatok hasonló jellegzetes alakot mutatnak. 
Amennyiben ezek a jellegzetességek több frekvenciatartományban is megjelennek, akkor pályahibáról beszélünk. A 

5. ábra néhány hibatípus esetén mutatja be a mérési jelalakot.  

 

5. ábra: Adott pályahiba típusok esetén mérhető jellegzetes gyorsulás jelalakok. Forrás: [8] 

3.3 Hibahelyek azonosítása 

A többletigénybevételek szelvényszintű beazonosítása a keréken mért gyorsulásadatok Kálmán-szűrésével valósítható 
meg (6. ábra).  

A Kálmán-szűrő [2] egy megfelelő fizikai modell [4] megválasztása mellett alkalmas a keréken mért 

gyorsulásadatokból (ax, ay), a nem mért járműparamétereket kiszámítására, mint például a jármű által megtett út (pi), 

pillanatnyi sebesség (vi) és horizontális gyorsulás (ai). Mérési egyenletek (1) (2): 
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ahol g [m/s2]: nehézségi gyorsulás, rs: a szenzor sugara a keréken, p megtett út, v járműsebesség és az a lineáris 

gyorsulás. Ennek a módszernek az előnye, hogy a fizikai modell könnyedén bővíthető és a modellben fel lehet 
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használni egyéb szenzoradatokat is a mérési eredmények pontosítására. A jármű által megtett út alapján a feltételezett 

hibahely könnyen beazonosítható, amit GPS szenzoradatokkal, vagy a jármű menetrögzítője által szolgáltatott 
adatokkal lehet pontosítani.  

 

6. ábra:  Kálmán-szűrő rendszer modellje 

A megtett út, a jármű menetrögzítőjének adatai, valamint a villamos vonal pályageometriájának ismeretében a 
pályahibák helye beazonosítható (7. ábra). 

         
7. ábra: Hibahely meghatározása a mért keréktengely irányú gyorsulásadatokból 

3.4 Vágányparaméterek becslése 

A fentiekben bemutatott járműdinamikai mérések a pálya-jármű rendszer együttes dinamikus hatásainak detektálására 
alkalmasak. Az egyes vágányparaméterek megfelelőségét becsülni lehet. A következőkben, a mérhető dinamikai 

hatások és az azokból meghatározható vágányparaméterek kerülnek bemutatásra.  

Sínkopás: a hirtelen elindulás és intenzív fékezés káros hatásainak detektálása 

A jármű mozgása során fellépő gyorsulások járulékos dinamikai erőket ébresztenek, melyek a pálya és a jármű 
alkatrészeinek káros rezgéseit okozzák. Rezonancia esetén, átlagon felöli 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 megcsúszás védelem, 
ennek ellenére egy hirtelen indulás vagy vészfékezés komoly többlet-igénybevételt jelent a pálya számára, így a többlet-

igénybevételek detektálása fontos feladat. 

Nyomtávproblémák: nyomkarima hátlap – sínfej érintkezés detektálása 

A sín és a kerék érintkezési viszonyaitól függően különféle frekvenciájú rezgések jönnek létre a kerékben és a sínben. 
Abban az esetben, amikor a kerék nyomkarima hátlapja is érintkezik a vályúorral, akkor egy szűk frekvenciakomponens 

dominál a rezgésben, ami a kerékre szerelt gyorsulásmérők segítségével kimutatható [15]. 

Pálya egyenetlenségek: kerék és sín között fellépő ütések detektálása: 

A kerék síkjából kifelé mutató az oldalgyorsulás alkalmas a sín és a kerék között létrejövő hirtelen ütések detektálására, 
amelyek az ismétlődő terhelések miatt a jövőben tényleges hibahellyé válhatnak. 
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4 Mérési eredmények 

A Budapesti 49-es villamos vonalán történt próbamérés egy kiragadott rövid szakaszát a 8. ábra szemlélteti.  

 

8. ábra:  Detektált pályahiba a mért oldalgyorsulás kiugró értékei alapján 

A 8. ábra a mért oldalgyorsulás adatok frekvencia komponensekre bontását mutatja. A mért jelről leválasztásra 

kerültek a magas frekvenciakomponensek (zöldel jelölt adatok). A kiugró értékek több frekvencia tartományban is 

megjelennek, így azok pályahibára utalnak. Az oldalgyorsulás esetén ezen értékek iránytörésre, vagy más vízszintes 
síkú pályaegyenetlenségre utalhatnak. 

5 Összegzés és további vizsgálati lehetőségek 

A jelenleg is kidolgozás alatt lévő pályadiagnosztikai módszer alkalmas a pályahibák detektálására és megfelelő 

validálás után a hibák előrejelzésére is, több időszak mérési eredményeinek figyelembe vételével. A jövőben 

mindenképpen szükséges a meglévő pályahibákon mért gyorsulásadatok jellegzetességeinek gyűjtése, hogy az egyes 

pályahiba típusok még könnyebben beazonosíthatóak legyenek.  
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