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ÖSSZEFOGLALÓ 

 
A választott téma feldolgozása során áttekintettem a talajban történı rezgésterjedés elméleti 

hátterét. A környezeti rezgésforrások jellemzıinek leírásánál a közúti- és vasúti közlekedési 

rezgésforrások jellemzıit részleteztem. Megmutattam, hogy a környezeti rezgésekkel kap-

csolatos határértékek, követelmények mind nemzetközi, mind hazai viszonylatban lényegében 

az emberre ható és az épületre ható rezgésekkel kapcsolatos követelményekre bonthatók.  

Ismertettem az eddig kialakult rezgésterjedési vizsgálati módszereket, elvégeztem kritikai 

elemzésüket. Áttekintettem az utóbbi húsz évben kialakult, környezeti rezgésterjedéssel kap-

csolatos számítási módszereket, numerikus modelleket. Megállapítottam, hogy a modellek nö-

vekvı pontossága, megbízhatósága mellett is szükség van a talaj dinamikai tulajdonságaira, 

illetve adott esetben az átviteli függvényekre vonatkozó helyszíni vizsgálatokra.   

A zaj- és rezgés elleni védelem területén kialakult hosszú idejő tapasztalataim során meg-

fogalmazódott bennem, hogy a mérnöki gyakorlatban is szükség van olyan, a rezgésterjedés-

sel foglalkozó vizsgálati módszerre, amely egyszerően kezelhetı, hatékony és ugyanakkor ki-

elégíti a tudományos, szakmai igényeket.  

Olyan vizsgálati módszert dolgoztam ki, ami a talajban a felszínen ébredı környezeti rezgések 

terjedését vizsgálja. A módszer lényege, hogy a talaj erıimpulzussal történı gerjesztése mel-

lett távolabbi pontokon a rezgés válaszok mérése történik. Az erıimpulzus talajba történı be-

vezetéséhez olyan módszert dolgoztam ki, ahol az erıimpulzus elıállítása egyszerő kézi mód-

szerrel lehetséges, az erıimpulzus nagyságát és frekvenciamenetét erımérı cella méri, és az 

erıimpulzus átadása a talajra olyan mechanikai adapter segítségével történik, amely felüle-

ténél fogva megakadályozza a talajtömörödést és ugyanakkor az erıimpulzust a kívánt frek-

vencia tartományban kifogástalanul átviszi a talajba. Az erıimpulzus közvetítı szerkezet di-

namikus tulajdonságait a fejlesztés során numerikus módszerrel, a gyakorlatban pedig méré-

sekkel ellenıriztem.  

A vizsgálati módszer kidolgozása során LabVIEW fejlesztési környezetben mérıszoftvert is 

készítettem. A mérıszoftver a vizsgálatok ideje alatt azonos idıben (real time) támogatja a 

mérést. Méri és rögzíti az erıimpulzus és rezgésválaszok idıfüggvényeit, számítja a spektru-

mokat és az átviteli függvényeket. A mérıszoftver a fentieken kívül olyan funkciókkal is ren-

delkezik, melyek méréstechnikai szempontból és a külsı zavaró körülmények, jelek kiszőrése 

szempontjából is hatékonyan támogatják a vizsgálatot. Az ellenırzı mérésekkel megállapítot-

tam, hogy a módszer a talajban terjedı rezgésekre 40-50m távolságig, talajból épületbe mérve 

pedig 25-30m távolságig jól használható. 
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SUMMARY 
 
During the work with the chosen subject I reviewed the theoretical background of vibration 

propagation in soil. In the description of the characteristics of environmental vibration sources 

I emphasized traffic and railway vibration. I showed that both in Hungary and also interna-

tionally the requirements of environmental vibration can be divided into two groups: require-

ments for human beings and requirements for buildings.  

I studied the known methods of investigating vibration propagation in soil and made a critical 

analysis of them. I also reviewed the calculation and numerical modeling methods of vibra-

tion propagation of the last twenty years and realized that in spite of the increasing accuracy 

and reliability of these methods, local investigations about the dynamic and transfer features 

of the soil still has to be done.  

During my long time period of experience in the field of noise and vibration I recognized that 

a method of investigating vibration propagation in soil which is simple to use and at the same 

time scientifically correct is needed also in daily engineering life.  

I developed a method that investigates the vibration propagation on the surface of the soil. 

Basically the soil is excited by a force impulse and at some points further along the vibration 

response is measured. To introduce the force impulse into the soil my method is using simply 

a hand hammer and a mechanical adapter that transfers the force spectra with the desired 

range to the soil and because of the size of its surface it prevents the compaction of the soil. 

During the production of the force impulse a load cell measures the force. During the devel-

opment process I controlled the dynamic features of the mechanical adapter by using numeric 

FEM method and also by measurements during the practice.   

I also developed system software, which controls the measurements of the force and vibration 

signals, computes the spectra and the transfer functions. The software was developed in Lab-

VIEW full development environment. The software also supports prevention against disturb-

ing signals coming from the environment and helps to manage the whole measurement. 

To validate the developed method I did measurements in the field. The results of these meas-

urements show that for investigating vibration propagation in soil for 40-50m distance and for 

investigating vibration propagation from soil to building for 25-30m distance this method has 

good applications. 
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1. BEVEZETÉS 

1.1. Általános, bevezetı gondolatok 

A zaj és rezgés a mőszaki életben nagyon gyakran együtt megjelenı témakörök, és tárgyalá-

suk az élet különbözı területein felmerül, mint pl. környezetvédelem, munkavédelem, egész-

ségügy, ipari technológiák, közlekedés, építıipar. Kapcsolatom a zaj és rezgés témaköreivel 

nem új kelető. A történet a környezetvédelem területén keresztül indult el, és az idı múlásával 

érintette a fenti területek szinte mindegyikét. Az elvégzett munkák mennyisége és a kialakult 

szakmai tapasztalatok szempontjából az említett területek közül kiemelhetık a környezetvé-

delem, a közlekedés és az építıipar. Az említett, frekventált területeket is magába foglaló, 

ugyanakkor alapvetıen környezetvédelmi indíttatású munkák egyrészt úttörı, kutató jellegő-

ek, másrészt a folyamatosan kialakuló, aktuális jogi és mőszaki szabályozásnak megfelelı 

szakértıi munkák voltak. Ez a kettısség a mai napig megfigyelhetı, hiszen adódnak olyan fe-

ladatok, melyek a kutatás, fejlesztés kategóriába esnek, és egy adott mőszaki probléma meg-

oldására irányulnak [8][9][11] [12] [13][14][15][16], valamint vannak olyanok is, amik az ak-

tuális környezetvédelmi és egyéb szabályozásoknak megfelelı tervezést segítik elı [7][10]. 

Ezek a szabályozások Magyarországon folyamatos átalakuláson mentek és mennek át. A hat-

vanas és hetvenes évek viszonylag felületes környezeti zaj- és rezgésre vonatkozó szabályozá-

sát a nyolcvanas évek második felétıl egy folyamatosan fejlıdı és egyre részletesebb jogi és 

mőszaki szabályozás váltotta fel. Ezeket a változásokat szemléletesen mutatja be a NOISE-

CON 2007 konferencián, az USA-ban tartott elıadásom is [10]. 

A környezeti rezgések terjedési közege általában a talaj. A talajrezgéseknek a természetben 

hasznos szerepe is van, hiszen pl. az elefántok, kígyók, üregi állatok a talajrezgés segítségével 

kommunikálnak, adnak jeleket. Az épített környezetben a talajban terjedı, épületekre, vala-

mint emberre ható rezgés káros mértékének kialakulását kívánjuk megakadályozni. 

1.2. Motivációk a környezeti rezgésterjedés vizsgálatához  

Eddigi tapasztalatok alapján mondható, hogy a közlekedési és épület tervezési folyamatoknál 

a környezeti zaj kérdésköre jobban kézben tartható, mint a környezeti rezgés kérdésköre. Ez 

alatt értem a környezeti zajra vonatkozóan már kialakult, szabványosított, széles körben elter-

jedt zajterjedési számítási módszereket, az egyszerőbb mérési lehetıségeket. Fentiek nem 

utolsó sorban az egyszerőbb terjedési közegnek köszönhetıek, ami ezekben az esetekben a le-

vegı. A környezeti rezgés esetében a tervezési folyamatoknál – a környezeti zajhoz hasonlóan 
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– szintén megjelennek a környezeti források (rezgésforrások), melyek tipikusan közlekedési 

(vasúti, közúti), építési, vagy ipari rezgésforrások, azonban a rezgésforrás és a rezgésterhelési 

pont között a terjedési közeg a talaj, illetve a talaj és épületszerkezet. Az 1.1 ábra [6] vázlato-

san mutatja a fenti szituációt vasúti rezgésforrás esetén. Mint az egyszerő ábra is mutatja, a ta-

laj, mint terjedési közeg lehet pl. réteges, ahol a rétegek találkozásánál reflexiók keletkeznek, 

és a talaj egyéb, a rezgésterjedést befolyásoló tulajdonságai sem ismertek minden esetben 

pontosan.  

 

1.1 ábra  Vasúti közlekedés által keltett környezeti rezgésterjedése 

A talajban történı rezgésterjedés a levegıben történı hangterjedésnél bonyolultabb jelenség, 

nem egy, hanem több fajta hullámterjedésrıl van szó és a közeg rezgésterjedést befolyásoló 

tulajdonságai az adott helyszínen egyediek. Abban az esetben, ha a rezgésforrás és a terhelési 

pontot magába foglaló épület fizikailag létezik, a terhelési ponton a rezgésterhelés helyszíni 

vizsgálatokkal megállapítható. Jó példa erre a korábbi vizsgálataim közül a Gyula város Bo-

tond utca átépítésével kapcsolatos, környezeti rezgéscsökkentést is magába foglaló projekt. 

Az 1.2 ábra Gyula városban a Botond utcában elvégzett rezgésvizsgálataim elrendezését mu-

tatja. A Botond utca átépítésre került, és az átépítés után a gyér forgalom helyett jelentıs köz-

úti forgalom volt várható. A vizsgálat célja az volt, hogy a mért rezgés értékek, valamint a 

tervezett forgalomterhelés ismeretében az átépítés után várható környezeti rezgésterhelések 

becsülhetık legyenek, valamint a lakóépületeket érı rezgések – a legmegfelelıbb rezgés szi-

getelı anyag kiválasztásával – csökkenthetık legyenek. Az 1.2 ábrán az átépítés elıtti állapot 

mérése látható, ahol a rezgés gerjesztésére a közúton lassító akadályt és az akadályon áthaladó 

teherautót alkalmaztam. A vizsgálatoknál a rezgésterjedési és a rezgés átviteli tulajdonságok 

megállapítása volt az egyik cél [14] [15]. Az alkalmazott rezgésgerjesztésre azért volt szük-
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ség, mert az adott esetben a Botond utcában – az ott lakók személyautóin kívül – gyakorlati-

lag nem volt közúti forgalom. Látható, hogy még akkor is, amikor a helyszíni rezgésvizsgála-

tok elvégezhetık, mert megvannak a vizsgálandó objektumok (pl. közút, vizsgálandó épület), 

a rezgésgerjesztés kivitelezése meglehetısen körülményes és költséges lehet. Ha vagy a rez-

gésforrás, vagy az épület, vagy mindkettı megvalósítása tervezési fázisban van, a várható 

rezgésterhelések meghatározására más megoldást kell keresni. 

 

Lassító akadályok  

MP1 mérési pont  

Sebességmér ı 

IFA W50LA teherautó  Botond u. 1/A  

 

                            1.2 ábra  Gyula, Botond utca – rezgésgerjesztés teherautóval 

Fenti tapasztalatok és körülmények vezettek ahhoz a gondolathoz, hogy mindenképen hasz-

nos lenne egy olyan módszer kidolgozása, ami a környezeti rezgések terjedését vizsgálja, le-

hetıvé téve a helyszíni vizsgálatokat tervezési fázisban is, és ahol az alkalmazott rezgés-

gerjesztés a módszer jól definiált része, nem igényelve külsı forgalmi, vagy egyéb eszközöket 

a rezgésgerjesztéshez.  

2. A KUTATÁS CÉLJA ÉS MÓDSZERTANI ISMERTETÉSE 

A kutatás célja alapvetıen a mindennapi mérnöki gyakorlatban jól használható vizsgálati 

módszer létrehozása, annak érdekében, hogy a vizsgálati módszerrel lokális viszonylatban 

megállapíthatók legyenek a rezgésátviteli függvények. Itt a lokális viszonylaton a behatárolt 

távolságon belüli, talajban történı rezgésterjedés vizsgálatok, illetve a tervezett környezeti 

rezgésforrás helyérıl az épületbe történı rezgésterjedés vizsgálatok értendık. A kutatás to-

vábbi célja, hogy a kifejlesztett vizsgálati módszerrel olyan eredmények is mérhetık legye-
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nek, amelyek paraméterei lehetnek különbözı rezgésterjedési számítási modelleknek, mód-

szereknek. 

A kutatás során nem cél a földrengésekkel kapcsolatos rezgések, rengések és a föld alatti rez-

gésforrások vizsgálata (pl. föld alatti vasút, metró). 

A vizsgálati módszer lényege, hogy a talaj, illetve a talaj-épület rendszer egy pontját a talajon 

ismert erıimpulzussal terhelve, rezgésérzékelıkkel mérem a talaj, illetve talaj-épület rendszer 

más pontjain a válaszfüggvényeket. A kutatás lépéseinek céljait a vizsgálati módszertıl elvárt 

követelmények halmazának bizonyos kitüntetett elemei határozzák meg, ezért itt ismertetem 

ezeket. 

Néhány alapvetı és általános követelmény, hogy a módszer legyen egyszerően használható, 

gazdaságos, a helyszíni, terepi viszonyok között legyen jól használható. Ezekbıl a követel-

ményekbıl fakadóan az erıimpulzus létrehozását kézi erıvel, kétkezes, 5kg-os kalapáccsal 

oldom meg. A kutatás egyes lépéseinek a célja tehát az erıimpulzus keltésével kapcsolatosak, 

és a következı kérdésekre kell választ adniuk: 

1. Hogyan vezethetı be a kalapáccsal képzett erıimpulzus a talajba? 

2. Milyen nagyságrendő erıimpulzus állítható elı kézi módszerrel, és hogyan mér-

hetı? 

3. A talajban történı rezgésterjedés mekkora távolságig vizsgálható az erıimpulzus 

kézi elıállítása mellett? 

4. A talajból az épületbe terjedı rezgés milyen távolságból vizsgálható az erıimpul-

zus kézi elıállítása mellett? 

A kutatás következı lépéseinek célja az olyan egyedi mérıszoftver létrehozása, amely szintén 

megfelel a következı fıbb követelményeknek: 

• Alkalmazkodjon jól a mérési feladathoz, megfelelı mérési elvet használjon 

• Kezelıi felülete legyen átlátható, egyszerően kezelhetı 

• Precízen mérjen és dolgozza fel, valamint tárolja a mért adatokat.  

• A vizsgálatok közben adjon megfelelı információt a felhasználónak a mérés eredmé-

nyeirıl, sikerességérıl. 

A kutatás további lépéseinek a céljai tehát a mérıszoftver elıállításával kapcsolatosak, és a 

következı kérdésekre kell választ adniuk: 

5. Hogy nézzen ki a mérıszoftver folyamatábrája, milyen alapvetı logika szerint 

mőködjön? 
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6. Milyen legyen a mérıszoftver felhasználói felülete, milyen felhasználói lehetısé-

geket biztosítson, mirıl tájékoztassa a felhasználót? 

7. Hogyan végezze a mérıszoftver az adatgyőjtést, az eredmények kiszámítását, az 

egyes mérések átlagolását? 

8. Hogyan, és milyen formában tárolja a mérıszoftver a mérési adatokból számított 

eredményeket? 

További cél még annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy: 

9. Nyerhetık-e a vizsgálati módszerrel (akár direkt számítással, akár a tárolt ered-

mények utófeldolgozása által) olyan eredmények, amelyek más számítási model-

lek, módszerek paraméterei lehetnek? 

A kutatás során mindenképpen cél, hogy a fent említett célkitőzéseket egyedi fejlesztésekkel, 

új megoldásokkal érjem el, figyelemmel kísérve a már kialakult, meglévı módszereket. A ku-

tatás végsı célja, hogy a feltett kérdéseket az általam kifejlesztett, egyedi és új megoldásokat 

tartalmazó, mőködı vizsgálati módszer bemutatásával és a módszerrel végzett mérések ered-

ményeivel válaszoljam meg. 

A kutatás módszere egyrészt – szem elıtt tartva a 2. fejezetben ismertetett célokat – az elmé-

leti alapokon álló kutatás, majd a vizsgálati módszer megvalósítása után a vizsgálati módszer 

mőködésének mérésekkel történı igazolása, valamint – szintén a vizsgálati módszerrel történt 

mérések eredményei alapján – a feltett kérdésekre a keresett válaszok megadása. Másrészt a 

kutatás módszeréhez hozzátartozik a kiterjedt irodalomkutatás, a már meglevı módszerek ta-

nulmányozása, a rezgésterjedéssel kapcsolatos számítási modellek irodalmának elemzése ab-

ból a szempontból, hogy az általam alkotott vizsgálati módszer mérési eredményei milyen 

módon használhatók a számítási modellek paramétereiként. 

3. TALAJBAN TERJED İ REZGÉSHULLÁMOK  

Mint ahogy említettem, a talajban, mint szokásos közegben történı rezgésterjedés bonyolul-

tabb jelenség, mint a levegıben, mint szokásos közegben történı zajterjedés. Érdemesnek tar-

tom a talajban terjedı rezgéshullámok egyszerő leírásán kívül az egyes hullám fajták matema-

tikai leírásának ismertetését is, ahol nyomon követhetık, hogy az adott hullám fajtánál mely 

paraméterek játszanak végsı soron szerepet a hullámsebesség számításánál.  

A talajban terjedı rezgéshullámok leírásához vegyük alapul az elasztodinamika Navier féle 

alapegyenleteit és a homogén, rugalmas féltérben történı hullámterjedést [38].  
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A Navier egyenletek a következık: 

2
x

2

x
2

t

u
ρuµ

x

e
µ)(λ

∂
∂=∇+

∂
∂+ ,         (3.1) 

2

y
2

y
2

t

u
ρuµ

y

e
µ)(λ

∂
∂

=∇+
∂
∂+ , (3.2)         

2
z

2

z
2

t

u
ρuµ

z

e
µ)(λ

∂
∂

=∇+
∂
∂+ ,         (3.3) 

ahol ρ a közeg sőrősége, t az idı, e a térfogati deformáció, u az elmozdulás vektor, 2∇  a Lap-

lace operátor, λ és µ a Lamé állandók.  

)21)(1(

E
λ

νν
ν

−+
= ,        

)1(2

E

ν
µ

+
= ,  (3.4) 

ahol E a Young féle rugalmassági modulus és ν a Poisson tényezı. 

A térfogati deformáció: 

 
z

u

y

u

x

u
e zyx

∂
∂

+
∂

∂
+

∂
∂

= .       (3.5)    

Az általánosított Hooke törvény alkalmazásával izotróp anyagra a normál irányú feszültségek: 

 
x

u
2e x

xx ∂
∂

+= µλσ ,         (3.6) 

 
y

u
2e y

yy ∂
∂

+= µλσ ,       (3.7)   

 
z

u
2e z

zz ∂
∂+= µλσ .         (3.8) 

A nyíró feszültségek: 

 )
x

u

y

u
( yx

xy ∂
∂

+
∂
∂= µσ ,    (3.9)      

 )
y

u

z

u
( zy

yz ∂
∂+

∂
∂

= µσ , (3.10)     

 )
z

u

x

u
( xz

zx ∂
∂+

∂
∂= µσ .    (3.11)      
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3.1. Kompressziós hullám  

A kompressziós hullámokat röviden P-hullámoknak hívjuk. Itt a részecskék a hullámterjedés 

irányába mozognak, kis területek összehúzódnak és tágulnak. 

     Hullám terjedési iránya 

 

    3.1 ábra  Kompressziós P-hullám 

 

A (3.1) alapegyenletet x, a (3.2)-t y, a (3.3)-t z szerint differenciálva, majd az eredményeket 

összeadva kapjuk a klasszikus hullámegyenletet: 

 2

2
2

t

e
ρe)µ2(

∂
∂=∇+λ .    (3.12) 

Ennek megoldásai a következı formában írhatók: 

 )tcr(f)tcr(fe p2p1 ++−= , (3.13)         

ahol r a hullám iránya és cp a hullám sebessége 

 ρµλ /)2(cp += . (3.14) 

3.2. Nyíró hullám  

A nyíró, vagy röviden S-hullámoknál a részecskék a hullámterjedés irányába és arra merıle-

gesen mozognak, a kis területeken csavart deformációt okozva. 

         Hullám terjedési iránya 

 

    3.2 ábra  Nyíró S-hullám 
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A (3.1) alapegyenletet y, a (3.2)-t x, szerint differenciálva, majd az eredményeket kivonva 

kapjuk: 

 2

xy
2

xy
2

t
ρ

∂
∂

=∇
ω

ωµ . (3.15)         

ahol ωxy a z tengely körüli forgás: 

 )
x

u

y

u
( yx

xy ∂
∂

−
∂
∂

=ω . (3.16)     

Hasonló egyenleteket kapunk a másik két irányban, nevezetesen: 

 2

yz
2

yz
2

t
ρ

∂
∂

=∇
ω

ωµ ,     (3.17)     

 2
zx

2

zx
2

t
ρ

∂
∂=∇ ωωµ .       (3.18)   

Ezekre a nyíró, vagy röviden S-hullámokra vonatkozóan a terjedési sebesség: 

 ρµ /cs = .  (3.19)         

3.3. Rayleigh hullám  

A Rayleigh hullám esetében a részecskék a hullámterjedés irányában (vízszintesen) mozog-

nak és kör (ellipszis) alakú mozgást végeznek a terjedés irányára merıleges irányban, függı-

leges síkban. 

 

 

    3.3 ábra  Rayleigh R-hullám 
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Ez egy olyan hullám, amely az elasztikus féltér felszínének közelében terjed és a mélységtıl 

függıen erısen csillapodik. Feltételezve, hogy az alapegyenletek megoldását az x z síkban 

vett hullámokra vonatkozóan az elmozdulásokra felírt kifejezésekkel is felírhatjuk: 

 )]ctx(ksin[)bzexp(Aux −−= ,      (3.20)  

 )]ctx(kcos[)bzexp(Buz −−= ,       (3.21) 

ahol k egy adott állandó, b és c még ismeretlen paraméterek, A és B még ismeretlen állandók. 

Feltételezzük, hogy b>0, így az elmozdulások nullához tartanak, ha z→∞. Az elmozdulások 

az xz síkra merıleges irányban elhanyagolhatók, a másik két komponens pedig feltételez-

hetıen független y-tól. A fenti egyenleteket az x és z irányú alapegyenletekbe helyettesítve: 

 0)(])([ 2222222 =−+−− kbBccAkccbc spps , (3.22)       

 0])([)( 2222222 =−−+−− BkccbckbAcc spsp , (3.23)       

A fenti egyenletrendszer csak akkor oldható meg, ha a rendszer determinánsa nulla. Ez a kö-

vetkezı feltételekhez vezet: 

 0)]
c

cc
()

k

b
)][(

c

cc
()

k

b
[(

2
s

22
s2

2
p

22
p2 =

−
−

−
− , (3.24)       

 2
p

2
1 c/c1k/b −= , (3.25)         

 2
s

2
2 c/c1k/b −= , (3.26)         

 k/bA/B 111 = , (3.27)        

 k/bA/B 222 = . (3.28)         

Bevezetve: A1=kC1, B1=b1C1, A2=b2C2, B2=kC2, a teljes megoldás: 

 )]ctx(ksin[)]zbexp(Cb)zbexp(kC[u 22211x −−+−= , (3.29)       

 )]ctx(kcos[)]zbexp(kC)zbexp(Cb[u 22111z −−+−= , (3.30)       

Ez a megoldás feltételezhetıen alkalmazható a féltér szabad felülete közelében, ahol a határ-

feltételek a következık: 

 z=0 : σzz=0,   z=0 : σxx=0 (3.31)  

 

Alkalmazva a (3.8) és (3.11) egyenleteket, a határfeltételek a következı összefüggésekhez ve-

zetnek: 

 0/12/)/2( 2
22

1
22 =−+− CccCcc ss ,       (3.32) 
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 0)/2(/12 2
22

1
22 =−+− CccCcc sp .   (3.33) 

Ennek az egyenletrendszernek nullától eltérı megoldása csak akkor van, ha a rendszer deter-
minánsa nulla, így: 

 0/1/14)/2( 22222222 =−−−− sss ccccncc ,     (3.34) 

ahol  )]1(2/[)21(/ 222 νν −−== ps ccn . (3.35) 

A Rayleigh hullám cr sebessége a (3.34) feltételbıl határozható meg. A meghatározás egysze-
rőbb módja érdekében használjuk a 22

s c/cp= összefüggést, így a (3.34)-bıl adódik: 

 )1p)(np(p16)1p2( 224 −−=− , vagy  (3.36) 

 01p8p)n23(8p)n1(16 2232 =+−−−− . (3.37) 
Ez utóbbi köbös egyenletnek csak valós analitikus megoldása van. Az analitikus megoldásból 

következıen elfogadható, hogy p=1+a, ahol a<<1. Így a (3.37) egyenletre adódik 

 8/1)]n21(an1(2)[1a(a 22 =−+−+ . (3.38) 

A (3.35) egyenletet alkalmazva 

 
))(1(8

1
aa

a
++

−=
ν
ν

. (3.39) 

Ha ν eléggé nagy, a értéke iterációval határozható meg, kezdve az a=(1-ν)/8 becsléssel. Kicsi, 

ν<0.1 értékekre a következı egyenlet írható a értékének iterációs meghatározására: 

 
)a/1)(a1(8

1
a2

ν
ν
++

−= . (3.40) 

Ha a értéke ismert, a p=1+a használatával: 

 
a1

1

c

c

s

r

+
= . (3.41) 

3.4. Love hullám  

Love hullám esetén a részecskék a hullámterjedés irányára merılegesen (vízszintesen) mo-

zognak.  

 

 

    3.4 ábra  Love L-hullám 
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Nem homogén, elasztikus anyagban, amikor különbözı vízszintes rétegekrıl beszélhetünk, a 

nyomó- és nyíró hullámok visszaverıdhetnek, illetve részben a másik rétegbe hatolhatnak a 

rétegek találkozásánál. Egy szilárdabb altalaj tetején elhelyezkedı lágyabb, vékony réteg ese-

tén sorozatos, egymást követı visszaverıdések jöhetnek létre a lágyabb réteg két határfelülete 

között, ami egy speciális hullám, a Love hullám kialakulásához vezethet. Feltételezzük, hogy 

az egyetlen nem elhanyagolható elmozdulás a υ=υ(x,z,t) elmozdulás  y irányban, ami a hul-

lám terjedési síkjára merıleges irány.  

A felírható alapegyenletek: 

  0 < z < h  :  )
zx

(
t 2

2

2

2

1

1
2

2

∂
∂+

∂
∂=

∂
∂ υυ

ρ
µυ

, (3.42)         

         z > h  :  )
zx

(
t 2

2

2

2

2

2
2

2

∂
∂+

∂
∂=

∂
∂ υυ

ρ
µυ

,    (3.43)      

ahol µ1 és µ2 a lágyabb felsı réteg és az alatta levı szilárd talaj nyírási modulusa, valamint ρ1 

és ρ2 a sőrőségük.  

A megoldás a következı formában írható: 

 0 < z < h  :  )]c/xt(sin[)]zexp(B)zexp(A[ 11 −−+= ωλλυ ,   (3.44)       

        z > h  :  )]c/xt(sin[)]zexp(D)zexp(C[ 22 −−+= ωλλυ , (3.45) 

ahol az ω frekvencia adottnak tételezhetı fel, de a c terjedési sebesség és a λ1, λ2 paraméterek 

ismeretlenek.  

Behelyettesítve az alapegyenletekbe, c1 < c < c2 esetén a megoldások: 

  )
cc

( 2

2

2
1

22
1

ωωλ −−= , (3.46) 

  )
cc

( 2
2

2

2
22

2

ωωλ −= . (3.47) 

A szabad felületen a nyírófeszültség nulla, így ott a határ feltétel: 

  Z=0  :  0
z

=
∂
∂υ

,   (3.48) 

a végtelenben a megoldás nullához tart:       

  Z → ∞  :  υ=0. (3.49) 

A fenti feltételeket alkalmazva a megoldás a következı formájú lesz: 

 0 < z < h  :  )]c/xt(sin[)c/1c/1zcos(A 22
1 −−= ωωυ , (3.50)         

        z > h  :  )]c/xt(sin[)c/1c/1zexp(D 2
2

2 −−−= ωωυ . (3.51) 
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A két felület átmeneténél z=h esetben a feltételek, hogy az elmozdulás és a nyírófeszültség 

folytonos. 

Az elsı feltételbıl adódóan: 

 )c/1c/1hexp(D)c/1c/1hcos(A 2
2

222
1 −−=− ωω . (3.52) 

A második feltételbıl adódóan: 

)c/1c/1hexp(c/1c/1D)c/1c/1hsin(c/1c/1A 2
2

22
2

2
2

22
1

22
11 −−−−=−−− ωµωµ . 

   (3.53) 

Az egyenletrendszer nullától eltérı megoldással akkor rendelkezik, ha az egyenletrendszer de-

terminánsa nulla, amibıl adódik: 

  
1c/c

c/cc/c

c

c
)c/c1

c

h
tan(

2
1

2

2
1

22
1

2
2

11

2222
1

1 −
−=−

ρ
ρω

 (3.54)  

3.5. Hullámterjedés  

Az említett hullámformák közül a környezeti rezgésterhelésekért fıképpen az S és az R hul-

lámok a felelısek. Különösen nagy az R hullámok hatása. A terjedés irányára merıleges ger-

jesztı erı esetén az R hullámok a teljes energia 67%-át, az S hullámok a 26%-át és a P hullá-

mok a 7%-át teszik ki [21]. Talajrezgésnél a terjedési sebesség a hullámformától és a talajré-

teg tulajdonságaitól függ. Ha egy 63,6kg tömegő kalapácsot 75cm magasból szabadeséssel 

egy szabványos penetrációs mintára ejtünk annyiszor, ahányszor egy 30cm-es rés létrehozá-

sához az szükséges, akkor a leejtések N számát talaj keménységnek nevezzük. N érték segít-

ségével kifejezett relatív sőrőség jellemzıket tartalmaz a 3.1 táblázat. 

 

N érték Relatív sőrőség 

0 - 4 Nagyon laza 

4 - 10 Laza 

10 - 30 Nem laza, nem is kötött 

30 - 50 Kötött 

50 - Erısen kötött 

3.1 táblázat    A talaj relatív sőrősége a szabványos penetrációs vizsgálatok alapján 
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A P és S hullámok terjedési sebességét N érték függvényében a 3.2 táblázat mutatja. 

Talaj típusa N érték 

P hullám terjedési 

sebessége  

(m/sec) 

S hullám terjedési se-

bessége (m/sec) 

Lágy iszap N<4 300 - 1000 100 - 150 

Nem lágy, nem is viszkózus 

iszap 
4<N<8 300 - 1200 150 - 180 

Viszkózus iszap 8<N<15 300 - 1500 180 - 220 

Kemény iszap N>15 400 - 2000 220 - 300 

Laza kavicsos homok N<10 300 - 1500 150 - 180 

Kötött kavicsos homok 0<N<50 300 - 1800 220 - 250 

Erısen kötött kavicsos ho-

mok 
N>50 450 - 2000 250 - 350 

Mállott szikla és sáros kı  N>>50 800 - 2000 300 - 500 

Kemény, masszív szikla N>>50 1000 - 2000 400 - 800 

3.2 táblázat    Rezgésterjedési sebesség különbözı típusú talajokban 

 

 

3.5 ábra   Rezgésterjedés a talajban és a felületen 
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Az R és S hullámok terjedési sebessége csak kis mértékben különbözik. Rezgés terhelés ese-

tén, amikor a terjedési távolság néhány méter és néhány száz méter nagyságrend között van, 

mondható, hogy homogén talaj esetén a pontszerő, impulzus gerjesztés következtében az ész-

lelıhöz elıször a P hullám ér oda, majd az R és S hullámok keveréke, ahogy azt a 3.5 ábra is 

mutatja. 

4. KÖRNYEZETI REZGÉSFORRÁSOK REZGÉSJELLEMZ İI 

Mint ahogy a bevezetésben is olvasható, a kutatás a közlekedési, ipari, építési környezeti rez-

gésforrásokra vonatkozik, és nem terjed ki a földrengések által keltett rezgésekre, rengésekre. 

4.1. Közúti közlekedés rezgésjellemzıi  

Egy nehéz tehergépjármő tengely elhaladása által keltett tipikus talajrezgés képet mutat a 4.1 

ábra. Gyakorlati okok miatt célszerő a rezgéssebesség paramétert használni a rezgés leírására.  

 

Idı  [sec] 

R
ez

gé
s 

se
be

ss
ég

 [m
m

/s
] 

 

4.1 ábra   Oszcilloszkóppal mérhetı rezgésjel 

A talajban ébredı rezgések olyan dinamikus erıhatások következtében jönnek létre, amelyek 

a jármővek gumiabroncsai és az útfelület egyenetlenségei közötti kölcsönhatás következtében 

keletkeznek. Az útfelület egyenetlenségei lehetnek véletlenszerő, vagy specifikus egyenetlen-

ségek. A véletlenszerő útfelület egyenetlenség minden útburkolaton létezik, és mértéke tipi-

kusan az útfelület érdességével jellemezhetı. Ilyen mutató pl. a nemzetközi érdességi index 

(International Roughness Index, IRI). A véletlenszerő egyenetlenség által keltett dinamikus 

erık legfeljebb 15%-kal nagyobbak a megfelelı statikus erıknél. Mindamellett, hogy a vélet-
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lenszerő egyenetlenség által keltett talajrezgések minden útburkolat közelében jelen vannak, 

mértékük alacsony, szinte nem is érzékelhetı.  

A specifikus útfelület egyenetlenségek az útburkolaton található lyukak, kátyúk, illetve maga-

sított zökkenık. Ezeknél a talajrezgést ébresztı dinamikus erık a megfelelı statikus erık 

nagyságát 50-80%-al is meghaladják. A nagyobb dinamikus erık nagyobb mértékő talajrez-

gést gerjesztenek. A közúti közlekedés által keltett talajrezgések domináns módon a specifi-

kus útfelület egyenetlenség miatt jönnek létre.  

A gumiabroncson keresztül az útburkolatra egy idıben három típusú dinamikus erı hat, me-

lyek a következık (4.2 ábra)[22]: 

• A gumiabroncs futófelületének egyedi részecskéinek erıhatásai. Autópálya sebesség-

nél ezen erıhatások frekvencia tartománya 800-1500Hz az útfelület makro szerkezeté-

tıl és a gumiabroncs futófelületének mintázatától függıen.  

• A jármő rugózatlan tömegével kapcsolatos erıhatások. A jármő rugózatlan tömegeit 

általában a tengelyek, kerekek, gumiabroncsok tömegei képezik. Autópálya sebesség-

nél a gumiabroncs egy adott felülete másodpercenként 10-15-ször lép kapcsolatba az 

útfelülettel. 

• A jármő alapfrekvenciájával kapcsolatos erıhatások. Autópálya sebességnél egy tipi-

kus, öttengelyes nyerges vontató rugózott tömegének alapfrekvenciája 1-2Hz. Ez azt 

jelenti, hogy a szerelvény rugózott tömege másodpercenként 1-2-szer egy, a statikus 

terhelést megnövelı dinamikus erıvel is nyomódik az útburkolatra.  

 

3. Rugózott tömeg: 1-2Hz 

2. Rugózatlan tömeg: 10-15Hz 

A jelentıs talajrezgések elıidézéséhez 
felületi egyenetlenség kell 

1. Abroncs mintázat: 1000Hz

      4.2 ábra  Nehéz tehergépjármő rezgésforrásai 

Az említett három típusú gumiabroncs erıhatás autópálya sebességnél 10-15Hz frekvenciájú, 

gerjesztett, nem rezonáns rezgést kelt a talajban. A nem rezonáns jelzı azt jelenti, hogy az út-

burkolatnak és az út alépítménynek nincsenek rezonanciát kiváltó, erısítı hatásai.  
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A közúti közlekedés által keltett rezgés terjedését befolyásoló fıbb tényezık a rezgésforrás, a 

terjedési útvonal és az észlelési pont helyzete, az észlelési ponthoz tartozó épület paraméterei. 

A rezgésforrásnál fontos elemek az útfelület állapota, a jármő paraméterei és a jármő sebessé-

ge. A terjedési útvonalnál a távolság, a talaj elnyelése és a földréteg topográfiája a lényeges 

tényezık.  

Az útfelület minısége meghatározó tényezı a rezgések kialakulásánál. Már 4mm magas 

diszkrét zökkenı, vagy 25mm mély és 150mm hosszú lyuk elegendı az olyan mértékő rezgé-

sek keltéséhez, amelyek kiemelkednek a véletlenszerő útfelület egyenetlenség rezgés nagy-

ságrendjébıl, és így specifikus útfelület egyenetlenségként jelennek meg.  

A jármő paramétereit tekintve meghatározó a jármő súlya, hiszen nagyobb rugózatlan tömeg 

nagyobb rezgést kelt. Lényeges tényezı még a rugózási rendszer. A hagyományos rugózási 

rendszerek nagyobb dinamikus erıket keltenek, mint a légrugós rendszerek.  

Az elhaladó jármővek száma a keletkezı rezgéscsúcsok számát növeli ugyan, de nem szük-

ségszerően a csúcsértékek nagyságát. A jármővek elhaladási sebessége szintén befolyásoló 

tényezı, nagyobb sebességhez nagyobb rezgések tartoznak.  

4.1.1. Közúti rezgés terjedése  

A közlekedés által gerjesztett rezgések terjedése függ a távolságtól, a rezgés frekvenciájától, a 

forrás és az észlelı közötti talajréteg topográfiájától és geotechnikai tulajdonságaitól.  

A közlekedési rezgések terjedésénél a Rayleigh hullámforma a legfontosabb, mert ennél a 

rezgés amplitúdó a távolság négyzetgyökével arányosan csökken, a testhullámoknál ez a 

csökkenés a távolság négyzetével arányos. A rezgés terjedése függ a talaj anyagától is. Száraz 

homokos vagy köves talaj jobb rezgéscsillapító tulajdonságokat mutat, mint a lágy, agyagos 

talaj. A távolság miatti rezgéscsillapítás természetesen frekvenciafüggı is, a magasabb frek-

venciájú rezgések csillapodása intenzívebb. Az 4.3 ábra a rezgéssebesség csúcsértékeinek 

csökkenését mutatja az útburkolat szélétıl mért távolság függvényében száraz homokos, kö-

ves, ill. lágy agyagos talajra [22].  

Az észlelési pontok többnyire épületekben találhatók. A talajban terjedı rezgések az épületek 

alapjaira átadódva az épületek egyéb részeire is tovább terjednek. Az épület egyes részein ész-

lelhetı rezgés nagymértékben függ az épület paramétereitıl és az észlelési pont helyzetétıl. 

Tapasztalatok azt mutatják, hogy a föld feletti födémeken vagy falakon mért rezgések általá-

ban nagyobbak, mint az alaptesten mérhetı rezgések. Bizonyos magasságig érvényes az a 

megfigyelés, miszerint a magasabb épületszintek födémjein nagyobb rezgés tapasztalható.  
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      4.3 ábra  A talaj típusának hatása a rezgésterjedésre 

A közúti közlekedési rezgés becslése összetett feladat, legyen a módszer méréseken alapuló, 

vagy analitikai. A mérési eljárásoknál a szenzorok elhelyezése nagy körültekintést igényel, az 

analitikai módszereknél pedig sok, komplex paraméterrel jellemzett tényezıt kell figyelembe 

venni. Annak érdekében, hogy a rezgésszintek analitikai becslései egyszerőbben elvégezhetık 

legyenek, Watts kidolgozott egy közelítı formulát annak megállapítására, hogy az alaptesten 

észlelhetı, autópálya forgalom által keltett rezgéssebesség csúcsértékei lényegesen túllépik-e 

az érzékelési küszöböt. Az összefüggés a következı [22]: 

     PPV = 0.0028 a (V/48) t p (r/6)x,                                                     (4.1) 

ahol: 

PPV = a részecske vertikális irányú rezgéssebességének csúcsértéke [mm/s]  

(Peak Particle Velocity) 

a = a felület egyenetlenség magassági ill. mélységi mérete [mm] 

V = nehézgépjármővek elvárt (megengedett) sebessége [km/h] 

t = talajtípust figyelembe vevı tényezı 

p = tényezı, mely figyelembe veszi, hogy az úthiba mindkét keréknyomnál fenáll-e, vagy 

csak az egyiknél (p =1 mindkét keréknyom esetén,  p = 0.75 egy keréknyomnál) 

r = az észlelési pont távolsága az úthibától  [m] 

x = a különbözı talajtípusok csillapítását figyelembe vevı hatványkitevı. 
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4.2. Vasúti közlekedés rezgésjellemzıi  

Az általánosan elfogadott felfogás szerint a vasúti rezgések a mozgó vonatot is magába fogla-

ló vasúti pálya és az alatta található talaj közötti kölcsönhatás következtében keletkeznek. 

Rezgés gerjesztési szempontból nézve a vasúti szerelvény fıbb alkotórészeit a 4.4 ábra mutat-

ja [6].  

 

Kerék

Elsıdleges
rugózás

Kocsitest 

Másodlagos 
rugózás Forgóváz  

4.4 ábra  A vasúti szerelvény fıbb részei rezgés gerjesztési szempontból:  
kerekek – elsıdleges rugózás – forgóváz – másodlagos rugózás – kocsi test 

A kocsi súlyát a kerekek felé a forgóváz közvetíti, amely a kerekekkel az elsıdleges rugózás-

sal kapcsolódik. A függıleges és vízszintes erık hat különbözı komponenst tartalmaznak. A 

függıleges komponenseket a 4.2 egyenlet és a 4.1 táblázat ismerteti.  

                                     FV=FV0+FVk+ FVds+ FVdh+ FVdb+ FVj                                                             (4.2) 

 

A teljes erıhatás komponensei Jelölés Nagyság 

Statikus kerék erı FV0 100% 

Kvázi-statikus komponens ívekben FVk 0-40% 

Sín érdesség miatti dinamikus komponens FVds 0-300% 

Lapos kerék miatti dinamikus komponens FVdh 0-300% 

Fékezési erıkomponens FVdb 0-20% 

Aszimmetriák következtében fellépı erıkomponensek FVj 0-10% 

4.1 táblázat  Függıleges erıkomponensek nagysága a statikus kerék erıre normalizálva 

Nelson és Saurenman (1983) szerint a vasúti közlekedés által keltett rezgést olyan tényezık 

befolyásolják, mint kerék és sín felületi egyenetlenségei, diszkrét pálya alátámasztások, a 

gördülı tengely dinamikai tulajdonsági, a sín alátámasztási merevsége, pályaszerkezeti kiala-

kítás, talajjellemzık és épület szerkezeti kialakítás.  
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Dawn és Stanworth (1979) szerint a vasúttól távolabbi helyeken a legtöbb rezgési energiát a 

Rayleigh hullámok szállítják. Megfigyelték, hogy a talajrezgések gerjesztése – különösen 

mélyfrekvenciáknál – a szerelvény összsúlyától is függ. Méréseik szerint az üres és megrakott 

szerelvények által keltett rezgések akár 12dB különbséget is mutatnak [6].  

Krylov (1995), Madshus (1996), Bodare (1999), Jones (2000), valamint Degrande és Lombart 

(2000) többek között arra az álláspontra jutottak, hogy a vonat sebessége lényeges szerepet 

játszik a rezgési energia pályaszerkezetrıl a környezetbe történı átadásában. Másfelıl azon-

ban Dawn (1983) szerint a jó minıségő, hézagnélküli pályán haladó tehervonatok által keltett 

talajrezgés 30km/h vonatsebesség felett a sebességtıl csak kismértékben függ [6].  

Hannelius (1974) megállapítja, hogy talajrezgések szempontjából kötött talajok esetén a 0-

10Hz frekvencia tartomány a lényeges, a magasabb frekvenciák pedig a porózus, szemcsés 

szerkezető talajoknál érdekesek [6].  

A generált különbözı frekvenciákon különbözı rezgésforrás mechanizmusok figyelhetık 

meg. Fujikake (1986) a sínillesztések felett elhaladó kerék rezgésgerjesztı hatását, és a rezgés 

talajban történı terjedését vizsgálta. Megállapításai szerint a csúcsértékek a talajrezgés spekt-

rumokban a tengelyek elhaladási frekvenciájánál és azok felharmonikusainál állnak elı. Jones 

(1994) a vonatelhaladások rezgésmechanizmusait a vágányban érdesség által keltett rezgések-

nek fogja fel, parametrikus gerjesztésnek a keresztaljakon való áthaladás frekvenciáján és 

kvázi statikus rezgésként a mozgó teher következtében.  

Krylov és Freguson (1994) a kvázi statikus keréknyomások következtében fellépı, alacsony 

frekvenciájú talajrezgések elméletét tárgyalja. A talajt rugalmas alapként kezelve, a rugalmas 

tartó rugalmas alapon esetre vonatkozó Euler-Bernoulli összefüggést felhasználva minden 

egyes keresztalj deformációját és az általuk keltett talajrezgéseket kifejezték. Kimutatva, hogy 

a talajban történı rezgésenergia átvitelében legnagyobb részt a Rayleigh hullámok vesznek 

részt, a függıleges rezgések spektrumsőrőségének meghatározásakor csak ezeket a hullámo-

kat vették figyelembe. Megállapították, hogy a rezgés spektrum erısen függ a tengelyterhelés-

tıl. Remington (1987) a sín és a kerék felületi egyenetlenségén alapuló rezgésmodellt mutat 

be [6]. 

4.2.1. Vasúti rezgés terjedése 

A vasúti pálya gerjesztése után a rezgés a pályát körülvevı közegben terjed. Hannelius (1978) 

szerint a vasúti pályától távolabb a Rayleigh hullámok (felületi hullám) játszanak domináns 

szerepet a rezgésterjedésben, míg a pályától kb. 20m távolságig a test hullámok [6].  
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Nelson és Saurenman (1983) a lineáris, elasztikus féltérben történı hullámterjedési csillapí-

tásra az 4.3 összefüggést dolgozta ki, ahol a geometriai csillapítási n kitevı értékére a 4.2 táb-

lázat, a közeg anyagától függı α csillapítási tényezı értékeire a 4.3 táblázat mutat példákat. 

  )rr(n

0
0

0e)
r

r
(vv −−−= α . (4.3) 

ahol: 

v0: forrás részecske sebesség 

r0: a forrás és a talajon felvett referencia pont távolsága 

r: a forrás és az észlelı távolsága 

n: a geometriai csillapítás kitevıje 

α: anyagcsillapítási tényezı 

A geometriai csillapítás kitevıi 

Hullám típusa Pontforrás Vonalforrás 

Nyíró hullámok 1 0.5 

Nyomáshullámok 1 0.5 

Rayleigh hullámok 0.5 0 

Love hullámok 0.5 0 

4.2 táblázat  A geometriai csillapítás kitevıi 

Talajcsillapítási tényezık 

Talaj típusa 
Talajcsillapítás 

α   [m-1] 

Vízzel telített agyag 0.04-0.12 

Löszös talaj 0.10 

Homok és iszap 0.04 

4.3 táblázat  Talajcsillapítási tényezık 

A vasúti pályán keletkezı rezgés az adott közegben történı terjedés után a környezı épületek 

alapjaira adódik tovább, ahonnan az épületek más részeire is átterjed. Nelson (1987) vizsgálta 

a talajról az épület alapjára átjutó rezgéseket az alap kialakításától függıen, valamint a rezgé-

sek terjedését az épületen belül. Megállapította, hogy többszintes épületeknél a rezgés csilla-

podása (magasabb frekvenciákon) szintrıl szintre kb. 3dB. 
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Hannelus (1974) szerint az egész épület rezonancia frekvenciája általában 10Hz alatt van, míg 

a falak és födémek rezonanciája a 10-60Hz frekvencia tartományba esik. Jones (1994) megál-

lapította, hogy a rezonancia frekvencia a teljes épületre vonatkozóan az alaptesten tipikusan 

4Hz, a födémek rezonancia frekvenciája 20-30Hz, a falaké és az ablakoké 40Hz felett van [6].  

Jonsson (2000) kísérleti és elméleti kutatásokat végzett a vasúti forgalom által keltett, ala-

csony frekvenciás, talaj- és épületszerkezeti rezgések jellemzése céljából. Egy esettanulmány 

alapján megállapította, hogy lényegében csak a mélyfrekvenciás rezgéskomponensek adódnak 

át a talajról az alaptestre.  

5. KÖRNYEZETI REZGÉSEKKEL KAPCSOLATOS HATÁRÉRTÉKEK, KÖVE-
TELMÉNYEK 

A környezeti rezgés terhelések határértékei általában a rezgéssebesség vagy a rezgésgyorsulás 

maximum értékeivel kapcsolatosak. A következıkben bemutatok néhány nemzetközi példát, 

majd a magyar vonatkozású követelményrendszert ismertetem. 

5.1. Nemzetközi példák a rezgésterhelések értékelésére 

5.1.1. Rezgésterhelések az USA-ban és Nagy Britanniában  

Az autópálya forgalom által keltett rezgések gyors kiértékelhetısége érdekében a kaliforniai 

közlekedési tárca (California Department of Transportation) egy diagramot dolgozott ki, 

amely a várható rezgés csúcsértékeket mutatja a távolság függvényében (5.1 ábra). A távolság 

a legközelebbi forgalmi sáv középvonalától mérendı. A diagram feltételezi, hogy a rezgés-

sebesség csúcsértéke nem haladja meg a 2mm/s értéket 5m-re a szélsı sáv középvonalától. Az 

ábra határértékeket is tartalmaz: az érzékelési küszöböt, a mőemlék épületeket érı megenge-

dett rezgések felsı határát és az épület károsodásának kockázatához tartozó értéket [22] [24]. 

 

Távolság a legközelebbi sáv középvonalától [m] 

Mőemlék épületek határértéke

Észlelési küszöb

F
üg

gı
le

g
es

 r
és

ze
cs

ke
 s

e
b. 

cs
úc

sé
rt

é
ke

 [m
m

/s
] 

Szerkezeti károsodás kockázata

 

5.1 ábra  Nehézgépjármővek közlekedési rezgéseinek maximum értékei a távolság függvé-
nyében (kék görbe) 
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A Nagy Britanniában mőködı Transport and Road Research Laboratory (TRRL Szállítási és 

Útügyi Kutató Laboratórium) szintén foglalkozott az autópálya forgalom által keltett környe-

zeti rezgésekkel és irányelveket dolgozott ki annak értékelésére. Whiffin és Leonard az 5.1 

táblázatban összefoglalt értékek alkalmazását javasolják az embereket és épületeket érı rez-

géshatások értékelésére [6]. 

PPV a [mm/s] 
Peak Particle Velocity 

Emberi reakció  Épületekre gyakorolt hatás c 

0-0.15 Nem érzékelhetı 
0.15-3 b Érzékelési küszöb 

Bármely károsodás okozása valószí-
nőtlen 

2 Érzékelhetı rezgés 
Mőemlék jellegő épületeket érı rez-
gések javasolt felsı határa 

2.5 
Folyamatos rezgés expozició 
mellett kezd zavaró lenni d 

Normál épületeknél elméletileg nincs 
károsodás veszély 

5 
Épületben tartózkodó embe-
rekre nézve zavaró 

Az „építészeti” károsodás kockáza-
tának küszöbe vakolt épületeknél 

10-15 
A folyamatos rezgés kellemet-

len és elfogadhatatlan 

„Építészeti” és kisebb szerkezeti ká-

rosodások valószínősége 

5.1 táblázat  Rezgések hatása emberekre és épületekre a TRRL szerint 

a A részecske vertikális irányú rezgéssebességének csúcsértéke függıleges irányban. Emberi reak-
cióra vonatkozóan az érték arra a pontra vonatkozik, ahol az illetı személy tartózkodik. Épületek 
esetében az érték az alap mozgására vonatkozik (az egyéb szerkezeti elemek erısítı hatása nél-
kül). A frekvencia feltételezett tartománya 5-20Hz. 

b Az érték folyamatos szinuszos rezgésre vonatkozik. Mivel a jármővek által keltett rezgések idıtar-
tama csak 2-3 másodperc, közlekedésnél nagyobb értékek is alkalmazhatók.  

c Az épületekre vonatkozó kritériumok figyelembe veszik, hogy a keletkezett  károsodás egy hosz-
szabb fáradási folyamat eredménye, nem egy egyszeri eseményé 

d Éjszakai idıszakban, vagy gyakori elıfordulások esetén már alacsonyabb rezgésértékek is zavarók 

 

A talajban ébredı rezgések által kiváltott emberi reakciókat több tényezı is befolyásolja. Ezen 

tényezık között van néhány fizikai jellemzı, mint a rezgés amplitúdója, idıtartama, frekven-

cia tartalma. Más tényezık, mint a népesség típusa, életkor, támasztott igények, elvárások, az 

érintett férfi-e vagy nı, pszichológiai jellegőek.  Ez azt jelenti, hogy a rezgések által kiváltott 

emberi reakció szubjektív, minden embernél különbözı. Ezért a rezgés expozíciós hatásvi-

szonyok tanulmányozásánál egy bizonyos szintő rezgésre adott emberi reakció megállapítása 

statisztikai módszerekkel történik, kifejezve, hogy a lakosság hány százaléka reagált a rezgé-

sekre egy bizonyos módon. Két példát mutatnak be erre az 5.2 és 5.3 ábrák [6]. 
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 Reakció lakóház rezgésére (4-15 gyorsv/h) 

Zavarással 
érintettek 

[%] 

Nehezen 
viselhetı el 

Még 
elviselhetı 

Elviselhetı 

Z
a

va
rá

ss
a

l é
rin

te
tt

e
k 

[%
]

 

Nem 
viselhetı el 

 

5.2 ábra  Emberi reakció lakóépületek rezgésére óránként 4-15 gyorsvonat elhaladásakor 

 

 

 
 
1 – A rezgés érzékelése 

2 – Nagyon, közepesen vagy kis-
mértékben zavaróak a rezgések 

3 – Közepesen vagy nagyon zava-
róak a rezgések 

4 – Nagyon zavaróak a rezgések 

5.3 ábra  A különbözı mértékő zavarással érintett lakosok százaléka a súlyozott rezgéssebes-
ség értékek függvényében (vw,95 [mm/s]) 

A födémek és falak rezgésének következtében elıfordulhat az ablaküvegek, edények zörgése, 

összeverıdése, melyek hallható hangokat keltenek. Ezek a rezgések következtében keletkezı 

testhangok, melyek a normál vasút elhaladási zaj mellett elıfordulhatnak, a zavaró hatást nö-

velik. 

Az ISO 2631-1 (1997) nemzetközi szabvány az emberi reakció értékelésére a négyzetes kö-

zépérték (RMS) használatát javasolja, mint megfelelı rezgésjellemzıt, kivéve, ha a rezgés je-

lentıs csúcsokat is tartalmaz. Olyan rezgéseknél, ahol jelentıs csúcsok is vannak és a Krest 

faktor nagyobb, mint 9, további és/vagy alternatív módszerek ajánlottak. Egy ezek közül az 

un. mozgó négyzetes középérték módszere.  

Az Amerikai Közlekedési Tárca szerint (U.S. Department of Transportation, 1998) az emberi 

rezgés érzékelési küszöb 0.04mm/s rezgéssebesség érték körül húzható meg. Az alacsony kü-

szöbérték mellett a legtöbb ember csak nagyobb rezgéseket ítél zavarónak (lásd 5.2 ábra), 

azonban a rezgések által keltett testhangok már kisebb rezgés szinteknél is zavarók lehetnek. 

Az  US-DOT-293630-1 (1998) rendelet szerinti rezgés határértékeket az 5.2 táblázat foglalja 

össze normál épületekre, és az 5.3 táblázat speciális épületekre. 
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Rezgéssebesség [mm/s] 
Terület felhasználási kategória Gyakori rezgés 

események 
Nem gyakori rez-
gés események 

1. Épületek rezgésre érzékeny 
belsı funkciókkal 

0.05 0.05 

2. Lakó és szállás épületek 0.10 0.25 
3. Intézményi épületek 0.14 0.36 

5.2 táblázat  A rezgéssebesség négyzetes középértékeinek határértékei  
az US-DOT-293630-1 (1998) rendelet szerint – normál épületek 

Rezgéssebesség [mm/s] 
Épület vagy helyiség típusa Gyakori rezgés 

események 
Nem gyakori rez-
gés események 

Koncert termek 0.05 0.05 
TV stúdiók 0.05 0.05 
Felvevı stúdiók 0.05 0.05 
Elıadótermek 0.10 0.25 
Színházak 0.10 0.25 

5.3 táblázat  A rezgéssebesség négyzetes középértékeinek határértékei  
az US-DOT-293630-1 (1998) rendelet szerint – speciális épületek 

Gyakori rezgés eseményeket jelent a napi 70-nél több esemény, nem gyakori az ennél keve-

sebb. 

5.1.2. Rezgésterhelések Németországban  

Németországban a környezeti rezgésekkel kapcsolatos mérési és kiértékelési módszereket, a 

rezgések emberre és épületekre gyakorolt hatásának vizsgálati módját, valamint a vonatkozó 

határértékeket a DIN4150-1,2,3 szabványsorozat tartalmazza. A DIN4150-2 szerint a környe-

zeti rezgés emberre gyakorolt hatásának vizsgálatához a rezgéssebesség mennyiség használa-

tos. A rezgéssebességet frekvencia függvényében az alacsony frekvencia tartományban (10Hz 

alatt) súlyozza a szabvány, 80Hz-nél pedig sávhatárolást alkalmaz. A frekvencia függvényé-

ben történı súlyozás az (5.1) egyenlettel leírt, úgynevezett KB szőrıfunkció szerint valósul 

meg. 

2
0

KB
)f/f(1

1
)f(H

+
= ,      (5.1) 

ahol f a frekvencia, f0=5,6Hz, és HKB(f) az amplitúdó frekvencia menete. A frekvencia szerint 

a fenti módon súlyozott jelnek az ún. mozgó effektív értékét képezve kapjuk a súlyozott rez-

géserısséget. A mozgó effektív érték képzésénél alkalmazott idıállandó értéke τ=125ms, ami 

a zajszintmérésnél megszokott gyors (angolul: „Fast”) idıállandónak felel meg, innen a rez-
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géserısség jelölésében az „F”  index (KBF). A rezgéserısség az (5.2) egyenlet szerint számít-

ható. 

ξξ
τ ξ

τ
ξ

d)(KBe
1

)t(KB
t

0

2
t

F ⋅⋅⋅= ∫
=

−
−

,     (5.2) 

ahol KBF(t) a súlyozott rezgéserısség, τ=0,125sec az integrálási idıállandó és ξ az integrálási 

változó. A rezgéserısség effektív értéke a félperces rezgés idıtartamok maximum értékeibıl 

határozható meg az (5.3) egyenlet szerint.  

∑
=

⋅=
n

1i

2
imax,FeffF KB

N

1
KB ,      (5.3) 

ahol     N a 30sec hosszú idıtartamok száma 

KBFmax,i az i jelő idıtartamban mért rezgéserısség maximális értéke.  

A nappali ill. éjszakai idıszakokra vonatkozó mértékadó rezgéserısség számítását az (5.4) 

egyenlet mutatja. 

m

r
FeffFm T

T
KBKB ⋅= ,      (5.4) 

ahol Tr a rezgés tényleges idıtartama 

Tm  az aktuális napszakra vonatkozó megítélési idıtartam (nappal: 16óra, éjjel: 8óra). 

A félperces maximumok minden KBFmax,i<0,1mm/s értékére KBFmax,i=0mm/s, valamint a 

csendes, pihenıórákban (hétköznap 6-7 és 19-22 óra között, vasárnap és ünnepnapokon 6-22 

óra között) a rezgéserısség kétszeres súlyozást kap. Így a mértékadó rezgéserısség az (5.5) 

egyenlet szerint alakul: 

2
2Feff2r

2
1Feff1r

m
Fm KBT2KBT(

T

1
KB ⋅⋅+⋅⋅= ,   (5.5) 

ahol Tr1 a rezgés tényleges idıtartama normál idıszakban,  

 Tr2 a rezgés tényleges idıtartama pihenı idıszakban. 

Az eredmények kiértékeléséhez három határérték használatos:  

• Felsı határérték: Afelsı 

• Alsó határérték: Aalsó 

• Mértékadó rezgéserısség határértéke: Am 

Ha KBFmax≤ Aalsó, akkor a vizsgált rezgéserısség megfelel a követelményeknek.  

Ha KBFmax>Afelsı, akkor a vizsgált rezgéserısség nem felel meg a követelményeknek.  

Ha Aalsó<KBFmax<Afelsı, akkor megvizsgálandó, hogy a mértékadó rezgéserısség kisebb-e, 

mint a mértékadó rezgéserısség határértéke (KBFm<Am).  
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Emberre ható rezgések határértékei Németországban   [mm/s] 

Nappal Éjjel Sor
szá
m 

Területi besorolás,  
helyiség Aalsó Afelsı Am Aalsó Afelsı Am 

1 
Rezgésterhelési helyek 
ipari területen 

0,4 6 0,2 0,3 0,6 0,15 

2 
Rezgésterhelési helyek 
gazdasági területen 

0,3 6 0,15 0,2 0,4 0,1 

3 
Rezgésterhelési helyek 
városközpontban, ve-
gyes területen 

0,2 5 0,1 0,15 0,3 0,07 

4 
Rezgésterhelési helyek 
lakóterületen 

0,15 3 0,07 0,1 0,2 0,05 

5 

Rezgésterhelési helyek 
különösen védendı 
épületekben pl. kórhá-
zakban, klinikákban, 
különleges területeken 

0,1 3 0,05 0,1 0,15 0,05 

5.4 táblázat  Emberre ható rezgések határértékei a DIN4150-2 szerint   

A rezgések épületre gyakorolt hatásánál a rezgés sebesség maximális értékeit vizsgáljuk, a 

vonatkozó határértékeket az 5.5 táblázat mutatja. 

A maximális rezgéssebességek megengedett értékei épületeknél [mm/s] 

Rövid idejő rezgések Folyamatos rezgések 

Épület alapja 

S
or

sz
ám

 

Épület 

1-
10Hz 

10-
50Hz 

50-
100Hz 

Legfelsı 
födémsík, 
vízszintes 

Függı-
leges fö-

dém-
rezgések 

Legfelsı 
födémsík, 
vízszintes 

Függı-
leges fö-

dém-
rezgések 

1 
Ipari, gazda-
sági épületek 

20 20-40 40-50 40 20 10 10 

2 

Lakó- és ha-
sonló funk-
ciójú épüle-
tek 

5 5-15 15-20 15 20 5 10 

3 

Különösen 
rezgés érzé-
keny épüle-
tek 

3 3-8 8-10 8  2,5  

5.5 táblázat  Épületre ható rezgések határértékei a DIN4150-3 szerint  
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5.2. A rezgésterhelések hazai követelményrendszere 

Magyarországon külön szabályozott a rezgések épületre gyakorolt hatásának értékelése, va-

lamint a vonatkozó határértékek és a rezgések emberre gyakorolt hatásának értékelése és a 

vonatkozó határértékek.  

5.2.1. A rezgések épületre gyakorolt hatása 

A rezgések épületre gyakorolt hatásának értékelésére vonatkozó, mérendı paramétereket, 

vizsgálati elıírásokat és a megengedett irányértékeket az MSZ 13018:1991 számú, „A rezgé-

sek épületre gyakorolt hatása” címő magyar szabvány tartalmazza. Az értékelés alapjául szol-

gáló rezgésjellemzık a sebességösszetevı maximális amplitúdója és a maximális amplitúdó 

környezetében mért frekvencia. A szabvány a talajban történı rezgésterjedés számítására is 

tartalmaz közelítı összefüggést, amely azonos alakú a 4.2.1 pontban tárgyalt (4.3) egyenlettel.  

  )rr(k

0
0

0e
r

r
AA −−= . (5.6) 

ahol: 

A: az amplitúdó r távolságban 

A0: az r0 távolságban mért amplitúdó 

κ: a talaj abszorpciós tényezıje 

Itt a szabvány a geometriai tényezıt n=0,5értékkel veszi figyelembe, a talajcsillapítási ténye-

zı értékeire az 5.6 táblázat értékeit ajánlja. Látható, hogy ezek az értékek összhangban van-

nak a 4.3 táblázat értékeivel.  

Az 5.7 táblázat a megengedett rezgéssebesség értékeket mutatja ipari-, lakó- és különleges 

épületfajtákra. A határértékeket grafikus formában az 5.4 ábra foglalja össze. 

Talajcsillapítási tényezık 

Talaj típusa Talajcsillapítás   α   [m-1] 
Vízzel telt homok 0.10 
Vízzel telt homok, fagyott állapotban 0.06 

Tızeg és iszapos homok, vízzel telt állapotban 0.04 

Talajvízszint feletti homok és homokos agyagágyazású homok 0.04 

Vízzel telt homokos agyag 0.04 – 0.12 

Márgás kréta 0.1 

Lösz 0.1 

5.6 táblázat  Talajcsillapítási tényezık az MSZ 13018:1991 szerint 
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             5.7 táblázat    MSZ 13018:1991 Rövid idejő épületrezgések megengedett értékei 

 

5.4 ábra  MSZ 13018:1991 Rövid idejő épületrezgések megengedett értékei  
(Sorszámok a 5.4 táblázatból) 

5.2.2. A rezgések emberre gyakorolt hatása 

Az emberre ható környezeti rezgések vizsgálatát az MSZ 18163-2:1998 számú, „Rezgésmé-

rés. Az emberre ható környezeti rezgések vizsgálata építményekben” címő szabvány írja le. A 

vizsgálandó alapvetı rezgésjellemzı itt nem a rezgéssebesség, hanem a rezgésgyorsulás.  A 
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kiértékelés során az alacsony frekvencia tartományban (0.315-40Hz), a (5.8) összefüggés sze-

rinti frekvenciasúlyozással mért rezgésgyorsulás jelek effektív értékének idıfüggvényét ké-

pezzük: 

[ ] ξξ
τ ξ

τ
ξ

daeta
t

w

t

Fw ⋅⋅⋅= ∫
=

−

0

2
, )(

1
)(      [mm/s2],     (5.7) 

ahol τ=0,125sec az integrálási idıállandó és ξ az integrálási változó. 

A súlyozó szőrı átviteli függvénye: 

[ ]
ωπ

ππωω
j

jjW
+⋅

⋅=⋅+= −

26,5
26,5

)26,5/(1)( 1    ,  (5.8) 

ahol ω=2πf és f a frekvencia.  

A fenti módon képzett idıfüggvényt 30 másodperces idıszakaszokra bontjuk, és vesszük az 

egyes idıszakaszok aw,i maximum értékeit. Egy adott szituációra így a mértékadó, egyenérté-

kő rezgésterhelés: 

∑
=

⋅=
N

1i

2
i,wM,w a

N

1
a    [mm/s2],  (5.9) 

ahol N a félperces idıszakok száma. 

Ha a megítélési idın belül több üzemállapot van, akkor az egyes üzemállapotokra vonatkozó 

egyenértékő rezgésgyorsulások és részidık segítségével a teljes megítélési idıre vonatkozó 

mértékadó rezgésterhelés a következıképpen számítható: 

∑⋅=
j

2
j,M,wj,ü

M
M,w aT

T

1
a    [mm/s2],  (5.10) 

ahol 

aw,M a teljes megítélési idıre vonatkozó rezgésterhelés 

aw,M,j a j-edik üzemállapotra vonatkozó rezgésterhelés 

TM a teljes megítélési idı 

Tü,j a j-edik üzemállapothoz tartozó üzemelési idı. 

A maximumok aw,i sorozatából kiválasztva a legnagyobb értéket, kapjuk a rezgésterhelés 

aw,max legnagyobb értékét.  

Az emberre ható környezeti rezgések esetén a rezgésterhelési határértékeket nem a szabvány-

ban, hanem a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. 

(XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 4. mellékletében találjuk. Ezeket az értékeket az 5.8 

táblázat mutatja. A vizsgálat során aw,max értékétıl függıen három eset lehetséges: 
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• Ha aw,max<=A 0, akkor a vizsgált rezgés megfelel a követelménynek 

• Ha aw,max>Amax, akkor a vizsgált rezgés nem felel meg a követelménynek 

• Ha A0<aw,max<Amax, akkor az (5.9) és (5.10) egyenletek szerinti kiértékelés szükséges 

 

Rezgésvizsgálati 
küszöbérték 

(mm/s2) 

Rezgésterhelési 
határértékek 

(mm/s2) 

S
or

sz
ám

 

Épület, helyiség 

A0 AM Amax 

1. Rezgésre különösen érzékeny helyiség (pl. mőtı) 3,6 3 100 
nappal 
06–22 óra 

12 10 200 
2. 

Lakóépület, üdülıépület, szociális otthon, 
szálláshely-szolgáltató épület, kórház, sza-
natórium lakó- és pihenıhelyiségei éjjel 

22–06 óra 
6 5 100 

3. 

Kulturális, vallási létesítmények nagyobb figyelmet 
igénylı helyiségei (pl. hangversenyterem, templom), a 
bölcsıde, óvoda foglalkoztató helyiségei, az orvosi 
rendelı 

12 10 200 

4. 

Mővelıdési, oktatási, igazgatási és irodaépület nagyobb 
figyelmet igénylı helyiségei (pl. tanterem, számítógép-
terem, könyvtári olvasóterem, tervezıiroda, diszpé-
cserközpont), a színházak, mozik nézıterei, a maga-
sabb komfortfokozatú szállodák közös terei 

24 20 300 

4. 
Kereskedelmi, vendéglátó épület eladó-, illetve vendég-
látó terei, sportlétesítmények nézıtere, a középületek 
folyosói, elıcsarnokai 

36 30 600 

5.8 táblázat  Az emberre ható rezgés vizsgálati küszöbértékei és terhelési határértékei az épü-
letekben 

5.3. Egyedi rezgésterhelési követelmények 

Vannak olyan helyzetek, amikor a rezgésterheléseknek egyedileg adott követelményeket kell 

teljesíteniük. Ilyen esetek jellemzıen a telepítendı technológia igényei következtében állhat-

nak elı, mint pl. precíziós mérıhelyiségek vagy számítógép termek, ahol a biztonságos mő-

ködéshez elengedhetetlen az adott, egyedi rezgésterhelési követelmények betartása. Konkrét 

példaként említhetı a jelenlegi T-Com, korábbi Westel irodaház bıvítése Budapesten, ahol a 

tervezési idıszakban meg kellett vizsgálnom, hogy a közeli vasúti fıvonal, közúti fıútvonal 

és egyéb ipari rezgésforrások nem keltenek-e nagyobb rezgéseket a tervezett számítógép te-

remben az adott egyedi követelménynél. A tervezési fázisban lehetıségem volt a már meglévı 

közúti és vasúti rezgésforrások által keltett rezgések mérésére a meglévı épületben, a terve-

zett épület helyén és a rezgésforrásoknál. A Budapest, Szerémi úton tervezett villamos közle-
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kedés rezgéskibocsátását a Budapest, Bartók Béla úton már mőködı villamos közlekedés rez-

géskibocsátásának mérésével és a mért adatok adaptálásával vettem figyelembe [8]. A szituá-

ciót az 5.5 ábra helyszínrajza mutatja. A tervezett állapotra vonatkozó, várható rezgésterhelé-

seket a tervezett forgalmi adatok, a mért és adaptált rezgéskibocsátási értékek és a vizsgálatok 

során megállapított rezgés átviteli függvények alapján határoztam meg. Az 5.6 ábra a terve-

zett számítógépteremmel szemben támasztott rezgésterhelési követelményeket mutatja, me-

lyek közül a Compaq-Hungary által megadott érték került alkalmazásra.  

 

5.5 ábra  Tervezett épületben várható rezgésterhelések meghatározása 

 

5.6 ábra  Számítógépterem egyedi rezgésterhelési követelményei 

Egy másik példa az egyedi rezgésterhelési határértékek alkalmazására a rezgés-érzékeny be-

rendezésekre vonatkozóan használatos határértékek Kaliforniában. Itt alapvetıen öt rezgésse-

besség kritérium görbérıl van szó, melyek értéke 8-80Hz (esetenként 8-100Hz) frekvencia 
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tartományban azonos (állandó sebesség értékekkel rendelkezı szakasz), 4-8Hz frekvencia tar-

tományban pedig az alacsonyabb frekvenciák irányában növekvı sebesség értékő (állandó 

gyorsulás értékekkel rendelkezı szakasz). Ezen általános határérték függvények meghatározá-

sa idején a 4Hz-es alsó frekvencia határ megfelelt, mert az akkori berendezések elhanyagolha-

tó mértékő érzékenységet mutattak a 4Hz-nél alacsonyabb frekvenciákra. Az 5.9 táblázat az 

általános határérték függvények 8-100Hz frekvencia tartományban alkalmazott állandó érté-

keit mutatja, öt csoportba osztva a rezgés-érzékeny berendezéseket (A, B, C, D, E gör-

bék)[20].  

Rezgés érzékeny berendezések általános rezgéskritérium görbéinek magyarázata  
(Pl. mikroelektronika, orvosi kutatás, gyógyszerkutatás területein) 

Rezgés-
kritérium 

görbe 

RMS Rezgés-
sebesség1 
[µµµµm/sec] 

Vonal méret2 
[µµµµm] 

Berendezések leírása 

VC-A 
Rezgés-
kritérium 

A 

50 8 

Optikai mikroszkópok 400X nagyításig, 
mikro kiegyensúlyozók, optikai kiegyen-
súlyozók,   

VC-B 
Rezgés-
kritérium 

B 
 

25 3 

Optikai mikroszkópok 1000X nagyítás-
ig, litográfiai berendezések 3 mikron vo-
nal szélességig 

VC-C 
Rezgés-
kritérium 

C 
 

12,5 1 

Tipikus irányérték a litográfiai berende-
zések számára 1 mikron vonal széles-
ségig 

VC-D 
Rezgés-
kritérium 

D 
 

6 0,3 

Igényes berendezések, mint pl. elektron 
mikroszkópok számára alkalmas szabá-
lyozás 

VC-E 
Rezgés-
kritérium 

E 
 

3 0,1 

Nehezen megvalósítható követelmény. 
Nagyon igényes, lézer alapú, kis tőréssel 
dolgozó berendezések számára 

1 Harmad-oktáv sávokban mérve a 8-100Hz frekvencia tartományban 
2 A vonal méret a vonal szélességre utal a mikroelektronikában, illetve a részecske méretekre az orvosi kutatás, 
gyógyszerkutatás és egyéb területeken 

5.9 táblázat  Rezgés érzékeny berendezések általános rezgéskritérium görbéinek magyarázata 

Az eszközökbe integrált, légrugós rezgéscsökkentı megoldások elterjedésével elıtérbe került 

ezen megoldások rezonancia frekvenciájának kérdése, melynek tipikus értéke a 4Hz alatti 

frekvencia tartományban, 1-3Hz között van. Rezonancia esetén a légrugós rezgéscsökkentı 

erısíti a padozat rezgéseit, ami befolyásolhatja a berendezés mőködését. Az 5.7 és 5.8 ábrák 
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elektron mikroszkópok és fotolitográfiai szkennerek rezgés határértékeit, valamint az általá-

nos rezgés kritérium görbéket mutatják. Látható, hogy az újabb berendezések rezgés követel-

ményeit már egy kiterjesztett frekvencia tartományban, és esetenként 8Hz alatt is állandó rez-

géssebesség értékekkel határozzák meg a gyártók [20].     

 

5.7 ábra  Elektron mikroszkópok rezgés határértékei és az általános rezgés kritérium görbék 

 

5.8 ábra  Fotolitográfiai szkennerek rezgés határértékei és az általános rezgés  
kritérium görbék 
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6. REZGÉSTERJEDÉSI VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

A rezgések terjedési jellemzıinek megállapítására, a jelenség matematikai leírására vonatko-

zóan már az 1800-as évektıl figyelhetık meg kezdeményezések, kutatási eredmények. John 

William Strutt Baron Rayleigh (1842-1919) feltételezte a felületi hullámok létezését, és 1885-

ben megalkotta a rugalmas szilárd tömb felületén terjedı hullám matematikai leírását, mely 

hullámot ma – talaj terjedési közeg esetén – a talaj felületén terjedı Rayleigh hullám néven 

ismerünk. August Edward Hough Love (1863-1940) brit matematikus 1911-ben írta le elıször 

a róla elnevezett, Love hullámot, ahol a részecskék a hullámterjedés irányára merılegesen 

(vízszintesen) mozognak. Érdekességként megjegyzem, hogy Lord Rayleigh 1885-ben publi-

kált hullám leírására [32] egészen napjainkig hivatkoznak. A hivatkozások számát évenként a 

6.1 ábra mutatja. Az elırehaladott számítógépes háttér és a numerikus módszerek alkalmazása 

következtében a majdnem 130 éves publikációra legtöbbet az elmúlt évtizedben hivatkoztak. 

 

6.1 ábra  Évenkénti idézetek száma Lord Rayleigh 1885-ben közzétett publikációjával kap-
csolatban 

6.1. Kezdeti módszerek, rezgésterjedési összefüggések  

Az alapvetı méréstechnika kialakulásával lehetıség nyílt rezgésmérési eredmények alapján is 

összefüggéseket megállapítani, valamint az elméleti modelleket méréssel ellenırizni. Ebben a 

fejezetben T. G. Gutowski és C. L. Dym nyomán foglalom össze az 1970-es években haszná-

latos rezgésterjedési összefüggéseket. A rezgésterjedés formáját lényegesen befolyásolja a 

környezeti rezgésforrás felszínhez viszonyított elhelyezkedése. Ha felszín alatti rezgésforrás-

ról van szó, mint pl. alagútban futó út- vasútvonal, földalatti vasút, a rezgésterjedés döntı 

módon testhullámok (P és S hullámok) formájában következik be. A felszínbıl kiemelt szer-

kezetek olyan felületi hullámokat kelthetnek, amelyek az ideális (csillapítás nélküli) átviteli 

útvonal távolterében nem mutatnak geometriai terjedési csökkenést.  

6.1.1. Pontforrás rezgésterjedése  

Ha egy, egyébként terheletlen rugalmas féltér felületére pontszerő rezgı terhelést adunk, há-

rom fı hullámtípus terjed majd a ponttól. Egyik a Rayleigh felületi hullám, melynek amplitú-

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2014.002



Beke Péter                                                                                         Környezeti rezgések terjedésének 
doktori értekezés                                                                                                      vizsgálati módszere 
__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
- 42 - 

dója a felületre merıleges irányban exponenciálisan csökken, míg a távoltérben a felület men-

tén a felületi távolság négyzetgyökével fordítottan arányosan csökken. A Rayleigh felületi 

hullám a leglassúbb a három hullám között, tehát ez ér az észlelési ponthoz legkésıbb. A má-

sik két testhullám közül a P hullám a rugalmas közeg longitudinális hullámsebességével ha-

lad, rezgı mozgása a hullámterjedéssel azonos irányú. A transzverzális S hullám a közeg nyí-

rási hullámsebességével halad, melynek értéke a longitudinális hullámsebesség és a Rayleigh 

felületi hullámsebesség között van. A közeg belsejében nézve mindkét testhullám amplitúdója 

a forrástól mért távolsággal arányosan csökken. A felület mentén a testhullámok amplitúdója 

a felületi távolság négyzetgyökével fordítottan arányosan csökken. Nagyobb távolságban a 

közeg felületén a testhullámok jóval kisebb amplitúdóval rendelkeznek, mint a Rayleigh felü-

leti hullám. Megfelelıen mélyen a talajban ez a megállapítás már nem igaz, ott természetesen 

a testhullámoknak van domináns szerepe. Föld alatti pontforrás esetén a testhullámok ampli-

túdója a pontforrás középétıl számított gömbsugár távolsággal fordítottan arányosan csökken, 

amennyiben a pontforrás és a felszín között elegendı a távolság a távoltér kialakulásához. A 

föld alatti pontforrás a testhullámok szabad felületi reflexiója miatt felületi Rayleigh hullámo-

kat is kelt, de ezek nagysága elhanyagolható, kivéve, ha a pontforrás nagyon közel van a fel-

színhez. 

6.1.2. Vonalforrás rezgésterjedése 

Ha a féltér felületén vonalforrás a rezgésforrás, akkor henger alakú energiaterjedésre kell 

számítanunk, ahol a testhullámok amplitúdója a közeg belsejében a vonalforrás középvonalá-

tól számított radiális távolság négyzetgyökével fordítottan arányosan csökken. A felületen 

észlelt testhullámok amplitúdója a vonalforrás középvonalától számított radiális távolsággal 

fordítottan arányosan csökken. A Rayleigh felületi hullám amplitúdója a felületen a távolság 

növekedésével nem csökken, sıt ideális (csillapítás nélküli) esetben a végtelenbe tartóan 

csökkenés nélkül terjed. Föld alatti vonalforrás esetén a testhullámok amplitúdója a vonalfor-

rás középvonalától számított radiális távolság négyzetgyökével fordítottan arányosan csök-

ken, amennyiben a vonalforrás és a felszín között elegendı a távolság a távoltér kialakulásá-

hoz. A föld alatti vonalforrás a testhullámok szabad felületi reflexiója miatt felületi Raleigh 

hullámokat is kelt, de ezek nagysága elhanyagolható, kivéve, ha a vonalforrás nagyon közel 

van a felszínhez [21].  
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6.1.3. A talaj csillapítása 

A talaj csillapítása következtében a távolságtól függı amplitúdó csökkenés általános alakja 
(csak a csillapításra vonatkozik): 
 

x
0eA)x(A α−= , (6.1) 

ahol α talajcsillapítási tényezırıl megemlítendı, hogy frekvenciafüggı.  

 

Az amplitúdó csökkenés definíció szerint:   

 2
T ))0(A/)x(Alog(10A −=   [dB],     (6.2) 

(6.1) és (6.2) egyenletekbıl számítható x távolság csillapítására vonatkozó amplitúdó csökke-

nés: 

  x2
d elog10A α−−=   [dB],      (6.3) 

ami átalakítva: 

  x68.8)x2)(434.0(10Ad αα =−−=   [dB].    (6.4) 

A frekvenciafüggés feltételezett formája: 

 c/fπηα = , (6.5) 

ahol c az aktuális hullám terjedési sebessége, η a veszteségi tényezı (állandó). 

Az amplitúdó csökkenés tehát: 

 N29.27c/fx29.27elog10A c/fx2
d ==−= − ηηπ   [dB],  (6.6) 

ahol N a hullámszám. A hullámszám függvényében ábrázolt lineáris frekvenciafüggést mutat 

különbözı talajokra a 6.2 ábra [21]. 

 

Sziklás közeg η=0,01 

Homok, kavicsos 
 homok η=0,1 

Agyag, agyagos 
 talaj η=0,5 

Hullámszám  N=x/λ 

D
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s 
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ill

a
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A
 d 

[d
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] 

 

6.2 ábra  Veszteségi csillapítások különbözı talajokra 
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Megfelelı feltételekkel végzett, nagyszámú rezgésmérés eredményeinek matematikai feldol-

gozásával lehetıség nyílt a talaj csillapítás távolságfüggésének becslésére. A vasúti és közúti 

rezgésforrások geometriailag vonalforrásként kezelhetık, feltéve, hogy a közút felülete 

egyenletes és az észlelési pont a távoltérben van, de nem messzebb, mint a vonalforrás hosz-

szának 1/π-szerese. Ebben az esetben – amennyiben a meghatározó talajrezgéseket Rayleigh 

hullámok keltik – a geometriai csökkenés nulla, tisztán a talajcsillapítás mérhetı. Különbözı 

rezgésforrásoknál és talajokon végzett mérések eredményeit mutatják a 6.3 és a 6.4 és ábrák. 

A diagramokon láthatók a regressziós számítások eredményeiként kapott összefüggések is 

[21].  
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6.3 ábra  Talaj csillapítás telített agyagban pillérekre épített autópálya mellett 
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6.4 ábra  Talaj csillapítás száraz homokban autópálya mellett 
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A 6.5 ábrán a fenti módon becsült eredmények összefoglalása látható a különbözı talajokra 
vonatkozóan [21].  

 

Agyag, 20log(x/λ)

Telített agyag, 14log(x/λ)

Száraz homok, 12log(x/λ) 

Hordalékos, töltött talaj, 11log(x/λ) 

Nedves és száraz homok, 10log(x/λ) 
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6.5 ábra  Különbözı talajcsillapítások összefoglalása 

6.2. A talaj rezgésterjedési tulajdonságainak vizsgálati módszerei 

Mind az épületeket érı, mind az emberre ható rezgések és az egyedi rezgésterhelési igények 

tekintetében a tervezési folyamatok során ismerni kell az adott tervezési területen a rezgéster-

jedési viszonyokat. Különösen elıtérbe kerül ez az igény azoknál a projekteknél, ahol környe-

zeti hatásvizsgálat készítését írja elı a vonatkozó jogi szabályozás, és így már a tervezési fá-

zisban, az engedélyezési folyamat során kell bemutatni a tervezett állapotra vonatkozó rezgés-

terhelési értékeket. Az 5.3 fejezetben bemutatott példánál a tervezett épületre vonatkozó, vár-

ható rezgésterhelések meghatározásánál a rezgésterjedési viszonyok megállapítása a tervezési 

területen már mőködı rezgésforrások (közút, vasút) mérésével volt lehetséges.  

A tervezési folyamatok során a várható rezgésterhelések megállapítására vonatkozó módsze-

rek jelenleg a különbözı országokban csak részben szabályozottak. Ilyen szabályozást tartal-

maznak például az Amerikai Egyesült Államok Közlekedési Tárcájához tartozó Szövetségi 

Vasúti és Szövetségi Személyszállítási Kabinetek zaj- és rezgés hatásvizsgálatokra vonatkozó 

irányelvei [23]. A várható rezgésterhelések megállapítása ezeknél az irányelveknél több lép-

csıben történik, melyek a következık:  

• Erısőrőség függvények megállapítása. Az erısőrőség függvények a tervezett közleke-

dési vonalforrásra jellemzık, alkalmazásuk a már mőködı közlekedési eszközök mé-

résén és a mért eredmények tervezett eszközökre történı módosításával lehetséges. A 
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módosító tényezık pl. a jármővek sebessége, rugózási rendszere, tervezett pályaszer-

kezet jellemzıi. 

• Pontforrás transzfer mobilitásának mérése a tervezési terület reprezentatív keresztmet-

szeteiben. Pontforrás transzfer mobilitás használható a kis kiterjedéső rezgésforrások-

hoz, mint pl. a pillérekre helyezett vasútvonal vagy autópálya pillérei, egyedi jármő-

vek.  

• Vonalforrás transzfer mobilitás kiszámítása a pontforrás transzfer mobilitás eredmé-

nyeibıl numerikus integrálással. Vonalforrás transzfer mobilitás használható a hosszú 

rezgésforrásokhoz, mint pl. vasúti szerelvények. 

• A vonalforrás transzfer mobilitás és az erısőrőség alapján a talaj várható felületi rez-

gésjellemzıinek meghatározása a rezgésterhelés helyén. 

• A talaj és a tervezett épület kölcsönhatásának figyelembe vételével az épületben 

várható rezgések és az épület helyiségeiben a várható lesugárzott zajszintek meg-

határozása.  

Fenti lépések közül itt a transzfer mobilitás mérését emelem ki, mely alapján – a szituációnak 

megfelelı, további számítások elvégzésével – a rezgésterjedés jellemzıi meghatározhatók. 

6.2.1. Transzfer mobilitás mérése 

A transzfer mobilitás mérésére az egyik általánosan elterjedt módszer (nem csak talajrezgés 

esetén) a frekvencia válaszfüggvény mérése. Ha a mechanikai rendszer egyik pontján erıbevi-

telt eszközlünk, pl. erı impulzus formájában, és egy másik ponton rezgéstani mennyiségeket 

(elmozdulás, sebesség, gyorsulás) mérünk, akkor a mechanikai rendszer transzfer frekvencia 

válaszfüggvényét kapjuk meg. Ha a mért rezgésjellemzı a sebesség, akkor a sebesség és a be-

vitt erı hányadosa a transzfer mobilitást jelenti [25], amint azt vázlatosan a 6.6 ábra mutatja. 

 

Erı gerjesztés Átviteli függvény Sebesség válasz 

v(ω) 
H(ω) 

F(ω) 

 

6.6 ábra  Transzfer mobilitás mérése 
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 A transzfer mobilitás mérésénél az erıbevitel egyik tipikus módja az erı impulzus alkalma-

zása. A 6.7 ábra a talaj felszínén történı impulzusgerjesztést és a felszíni talajrezgéseket mérı 

elrendezést mutatja.  

 Leejtett súly 

Erımérı cella 

Felszíni mérések 

 

6.7 ábra  Transzfer mobilitás mérése impulzusgerjesztéssel 

A talaj rezgésterjedési tulajdonságainak vizsgálatánál az erıimpulzus létrehozási módja a kü-

lönbözı mérési módszereknél más és más. Az Amerikai Egyesült Államokban használatos pl. 

a 6.8 ábrán látható megoldás. A háromlábú állványra szerelt mobil emelıszerkezet a 23kg 

súlyt 60cm magasságba emeli. A felcsavart kötél kioldásával az erımérı cellára esı súly 

20kN erıimpulzust ad át a talajnak [31] [35].  

 

6.8 ábra  Erıimpulzus gerjesztési módszer 

Az erıbevitel egy másik módja a maximális hosszúságú sorozatok (Maximum Length 

Sequences MLS) módszere. A módszer egy pszeudo-véletlenszerő bináris impulzus sorozatot 
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használ, amely a folyamatos autokorreláció alkalmazásával nagy energiájú impulzust eredmé-

nyez. Lényegében a kis energiájú impulzusok sorozata a megfelelı auto- illetve keresztkorre-

lációs technika segítségével egy nagy energiájú impulzussal egyenértékő gerjesztést képez. A 

rendszer válaszfüggvénye a bemeneti impulzus sorozat alkalmazásával és a kimeneti, vala-

mint az eredeti bemeneti jelek keresztkorrelációjával képezhetı. A bemeneti impulzus soroza-

tokat az erımérı cellával egybeépített rezgésátalakító kelti. Az erıimpulzusok nagysága né-

hány száz N. Az erımérı cella a kalibrálást teszi lehetıvé. Szinkronizált fázisú mőködés ese-

tén egyszerre több rezgésátalakító is használható, növelve az eredı bemeneti impulzus nagy-

ságát. Egy erımérı cellával egybeépített rezgésátalakítót mutat a 6.9 ábra [35].  

 

 

6.9 ábra  Erımérı cellával egybeépített impulzus keltı 

6.2.2. Felületi hullámok frekvencia elemzése 

A felületi hullámok frekvencia elemzésén alapuló módszer (Spectral Analysis of Surface 

Waves SASW) a talajban terjedı nyíróhullámok sebesség profiljának meghatározására alkal-

mas [33][36]. A módszer alapját a réteges szerkezető talajban haladó Rayleigh hullámok disz-

perziós tulajdonsága képezi. A Rayleigh hullámok terjedési sebességét a talaj felülete közelé-

ben 1-2 hullámhossz mélységig a talaj tulajdonságai befolyásolják (P és S hullámok terjedési 

sebessége a talajban, a talaj sőrősége). A nagyobb hullámhosszú hullámok mélyebben hatol-

nak be a talajba, sebességükre a mélyebben található talaj tulajdonságai hatnak. A 6.10 ábra a 

különbözı hullámhosszúságú felületi hullámok diszperzióját szemlélteti, a 6.11 ábra a mérési 

módszer sematikus elrendezését mutatja.  
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A talaj gerjesztése lehet impulzus, vagy rezgés formájú. Az észlelési pontokon mért x(t) és 

y(t) idıfüggvények frekvencia tartományba történı transzformálása után az X(f) és Y(f) függ-

vények teljesítmény spektrumainak (GXX, GYY), kereszt spektrumának (GXY) számítása és a 

koherencia függvény (γ2) meghatározása történik.  Ezek a kifejezések a következık: 

 )f(X)f(XGXX •= ∗       (6.7) 

 )f(Y)f(YGYY •= ∗       (6.8) 

 )f(Y)f(XGXY •= ∗       (6.9) 

 

 

Levegı 

Függıleges 
részecske mozg. 

Függıleges 
részecske mozg. 

1. réteg 

2. réteg 

3. réteg 

a. Anyag-
profil 

   Mélység               Mélység 

b. Rövidebb λ       λ       λ       λ       c.  Hosszabb λλλλ 

 

6.10 ábra  Különbözı hullámhosszúságú felületi hullámok diszperziója 

 Függıleges 
gerjesztés 

 

1. Vevı 2. Vevı 

1. Réteg 

2. Réteg 

Függıleges sebességérzékelık 

Többrétegő közeg 

 

6.11 ábra  Az SASW mérési módszer vázlatos elrendezése 
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arctan)f( •=φ  (6.10) 
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YYXX

2

XY2

•
=γ  (6.11) 

ahol Im jelenti a mennyiség képzetes részét, Re a valós részét, (*)  a komplex konjugáltját és 

φ(f) a két észlelési pont kereszt teljesítmény spektruma közötti relatív fázis. Az eljárásban a 

φ(f) kulcsfontosságú mennyiség. Az átlagolt mérések koherencia függvénye fontos minıségi 

indikátor az alkalmazott frekvencia tartományban. Alacsony koherencia értékek a mért adatok 

minıségének lehetséges csökkenését jelzik. Egy vizsgálati példát mutatnak a 6.12, 6.13, áb-

rák.   
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6.12 ábra  Mért koherencia és kereszt teljesítmény spektrumok 
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6.13 ábra  Nyíró hullám sebesség profil, mint vizsgálati eredmény 
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6.3. Az említett rezgésterjedési vizsgálati módszerek kritikai elemzése 

A 6.2 pontban ismertetett rezgésterjedési vizsgálati módszerek közül az elsı kettı feladata a 

rezgésátviteli függvények meghatározása, a harmadik módszer feladata – habár az elızıekhez 

hasonló elemeket tartalmaz – a talajban terjedı nyíróhullámok sebesség profiljának meghatá-

rozása. Az SASW felületi hullámok frekvencia elemzésén alapuló módszerrel kapott eredmé-

nyek tehát a talaj tulajdonságaival kapcsolatosak és használható numerikus modellekhez 

szükséges paraméterek mérésére is [18], de más célokra is, pl. talaj tömörödés ellenırzésére, 

talajrétegek feltérképezésére.  

A 6.8 ábrán látható berendezés talajra vonatkozó rezgésátviteli függvények mérésére szolgál. 

Itt a mindössze 20kN erıimpulzust egy szabadeséssel leesı súly állítja elı. Kutatásom során 

arra a következtetésre jutottam, hogy a 20kN nagyságú erıimpulzus a jel-zaj viszony szem-

pontjából eléggé határeset, jobb, ha az erıimpulzus nagyobb. Az általam kifejlesztett módszer 

az alkalmazott erımérı cella esetén 70kN erıimpulzus alkalmazását teszi lehetıvé, ami 5kg-

os, kétkezes kalapáccsal, kézi erıvel elıállítható. Az erıimpulzus bevezetése a talajba az én 

módszeremnél egy tudományosan kifejlesztett, új megoldást jelentı módon, egy nagy merev-

ségő mechanikai adapter segítségével történik. Ez a mechanikai adapter biztosítja az erıim-

pulzus megfelelı frekvencia menetét, és a többszöri impulzuskeltés mellett is megakadályoz-

za a talaj tömörödését az erıimpulzus átadásának helyén (lásd késıbb a 10.1 fejezetben). A 

6.8 ábrán látható, hogy a Harris Miller Miller and Hanson Inc. (HMMH) által használt mód-

szernél az erımérı cella közvetlenül a talajra van helyezve, az erıimpulzus átadási felülete az 

erımérı cella felületével egyezik, ami kb. 0,012m2, az erıimpulzus átadásakor ébredı nyo-

más kb. 1,7MPa (6.14 ábra). 

 

6.14 ábra  A HMMH által használt módszernél az erımérı cella közvetlenül a talajon 
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Az általam kifejlesztett módszernél az erıimpulzus átadási felülete 0,4m2, az ébredı nyomás 

70kN erıimpulzussal számolva 0,175MPa, tehát egy nagyságrenddel kisebb. Kutatásaim so-

rán megállapítottam, hogy 0,05m2 átadási felületet használva (ez 70kN erıimpulzus mellett 

1,4MPa nyomást jelent), átlagos talajon (kötött homokos, agyagos talaj) 5-6 erıimpulzus rea-

lizálása után a talajon 4-5cm mély benyomódás keletkezik. A HMMH által használt módszer-

nél egy vizsgálati pontnál legalább 20 erıimpulzus átlagolt eredményét használják [35]. Ennél 

a módszernél elıfordulhat, hogy egy vizsgálati ponthoz tartozó méréssorozat során az erıim-

pulzust keltı berendezést többször át kell helyezni, ami körülményes. 

A HMMH által használt újabb módszer kisebb erıimpulzusokat adó, erımérı cellával egybe-

épített rezgésátalakítót alkalmaz (MLS módszer). Az MLS módszernél lényegesen jobb a jel-

zaj viszony, mint az elızı, súly leejtéses módszernél, a vizsgálati eredményekrıl szóló jelen-

tés azonban a talajban történı rezgésterjedés vizsgálatánál mindössze 52m maximális mérési 

távolságot mutat be. Ez nem nagyobb annál a távolságnál, ami az általam kifejlesztett mód-

szerrel is mérhetı. Az MLS módszernél az erıimpulzusokat adó rezgésátalakító mőködés 

közben el akar emelkedni a talajtól, tehát rögzíteni kell, ami körülményes lehet. Rögzítés nél-

kül a módszer az alacsony, 10Hz alatti frekvencia tartományban nem ad elfogadható eredmé-

nyeket. Frekvencia tartományban a módszer használhatóságának felsı határa 100Hz [35]. Az 

általam kifejlesztett módszer frekvencia tartomány és távolság tekintetében az MLS módszer-

hez hasonló paraméterekkel rendelkezik, viszont nem kellenek járulékos berendezések az erı-

impulzus keltéséhez.  

6.4. Számítási módszerekhez, számítási modellekhez kapcsolódó helyszíni vizsgálatok  

Az utóbbi húsz évben figyelemre méltó eredmények születtek a környezeti rezgésterjedés 

számítási módszerei és matematikai modellezése területén. A környezeti rezgésforrások szem-

pontjából a tipikus terület a közlekedés: közúti közlekedés, hagyományos felszíni vasúti köz-

lekedés, nagy sebességő felszíni vasúti közlekedés, föld alatti vasúti közlekedés. Jelentıs ku-

tatások történtek Németországban (Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung, Ber-

lin), ahol L. Auersch nevéhez főzıdik többek között a különbözı szilárdságú vízszintes talaj-

rétegek csillapító hatásának modellezése [2], a mozgó statikus terhelések hatásának figyelem-

be vétele számítással [3], a kritikus mozgó tömegek hatásának számítása lágy talajon futó, il-

letve bizonyos rezgésszigetelt vasúti pályák esetén [4]. G. Degrande, G. Lombaert (Katolikus 

Egyetem Lueven) és D. Clouteau (Talajmechanikai Laboratórium, Párizs) 2000-ben publikál-

ták a közúti forgalom által keltett szabadtéri rezgések terjedésének numerikus modelljét figye-
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lembe véve a jármővek rezgésátviteli függvényeit, a jármősebességet, valamint az út egyenet-

lenségeit [28]. 2002 és 2012 között H. Verbraken, G. Degrande, G. Lombaert közremőködé-

sével további, vasúti és nagysebességő vasúti közlekedés által keltett környezeti rezgésterje-

désre vonatkozó numerikus modellek, valamint azok méréssel történı ellenırzésük készültek 

[17] [29] 37]. A vasúti közlekedés által az épületekben keltett testhangok és rezgések numeri-

kus modelljét publikálták közösen 2007-ben Fiala Péter, Augusztinovicz Fülöp (Budapesti 

Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) és Geert Degrande [19]. 

Egyrészt a napvilágot látó újabb és újabb számítási modellek, számítási módszerek igazolásá-

hoz, másrészt a modellek egyes bemeneti paramétereinek meghatározásához szükség van mé-

rési módszerekre is, különösképpen a talaj dinamikai tulajdonságait megállapító, helyszíni 

vizsgálati módszerekre. Ezt támasztják alá az utóbbi években megalkotott számítási model-

lekkel kapcsolatos tapasztalatok [1] [2] [3] [4] [5] [17] [18] [19] [26] [27] [28] [29] [34]. 

7. AZ ÁTVITELI FÜGGVÉNYEK MÉRÉSÉVEL KAPCSOLATOS EDDIGI ERED-
MÉNYEIM 

7.1. A frekvencia- és az impulzus válaszfüggvények 

7.1.1. Frekvencia válaszfüggvény 

Az olyan ideális fizikai rendszereknél, amelyek tulajdonságai másodrendő lineáris egyenlet-

rendszerekkel írható le, a Laplace transzformáció s változóra nézve a differenciálegyenleteket 

algebrai egyenletekké alakítja. Ezen egyenletek megoldásai Hij(s), „átviteli függvények”  

formájában írható, ami az i pontban észlelhetı válasz arányát fejezi ki a j pontban ható ger-

jesztéshez képest. Az n szabadságfokú rendszer tipikus átviteli függvénye a következıképpen 

írható: 

  ∑
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*
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)( ,        (7.1)                                                      

ahol pk vagy a „pólusok” a rendszer minden átviteli függvényére vonatkozó általános tulaj-

donságokat írnak le, míg r ijk, vagy a „gyökök” specifikusak egy adott átviteli függvényre néz-

ve. A (7.1) egyenlet egy szabadságfokú rendszer válaszát mutatja pk=-σk+jωk pólussal. A va-

lós rész, -σk a k-adik mód csillapítását képviseli, ωk, a képzetes rész pedig a csillapított saját-

frekvenciát (rad/s).  

7.1.2. Impulzus válaszfüggvény 

Az impulzus válaszfüggvény általános kifejezése (n szabadságfokú rendszerre): 
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 )tsin(e|r|2)t(h k
t

ijkij
k ωσ−∑= .   (7.2)  

                                                                                     

 

7.1 ábra  Egy szabadságfokú rendszer válaszfüggvénye a frekvencia válaszfüggvény paramé-
tereivel kifejezve   r (gyök) σp (csillapítási tényezı) és ωp (csillapított sajátfrekvencia) 

Az impulzus válaszfüggvény exponenciális alakú esése lineárissá tehetı, ha az amplitúdó 

függvény Y tengely skálázása logaritmikus. Így a csillapítás könnyen leolvasható az impulzus 

válaszfüggvényrıl.    

7.2. Mérési eredményeim 

7.2.1. Sínlekötési rendszerek vizsgálata laboratóriumban 

Az átviteli függvények mérésével kapcsolatos egyik 

tapasztalatom a budapesti METRO pályákon alkalmazni 

kívánt sínlekötési rendszerek, konkrétan a METRO-1–

METGRIP-1, METRO-2–METGRIP-2, METRO-1–VT-

1, METRO-2–VT-2, METRO-2–VT-2D sínlekötés párok 

összehasonlító vizsgálata volt.  A vizsgált sínleerısítések 

mindegyikét a budapesti metró 2. sz. vonal felújítási ten-

derén résztvevı pályázók ajánlották meg. Az adott sín-

lekötési mintadarabok beton tömbjei vizsgáló labora-

tóriumban raszteres rögzítési lehetıséggel rendelkezı 

merev födémen gipszágyba öntve, pántokkal lecsavaroz-

va, elmozdulás mentesen kerültek rögzítésre. A vizsgá-

latok során a sínkorona impulzus jellegő mechanikai ger-

jesztést kapott függıleges ill. oldal irányokban. A ger-

jesztést adó tömeg egy HBM-Q típusú erımérı cellával  

 

Rugalmas 
felfüggesztés 

HBM-Q  
erımérı cella 

Ütıfelület 

Sín 

Sínlekötés 

Gyorsulás 
érzékelık 

Betonalj 

Függıleges 
irányú impulzus 
gerjesztés 

7.2 ábra  Átviteli függvény      
mérése 
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volt egybeépítve, a cella névleges maximális terhelhetısége 50kN, az alkalmazott erıhatás ér-

téke kb. 25kN volt. Az impulzus jellegő mechanikai gerjesztésekre adott válaszok megfigye-

lését rezgésméréssel végeztem. A gyorsulásérzékelıket a betonaljakon helyeztem el függı-

leges és oldal irányú mérési síkokban. A mért rezgés paraméterek rögzítésére és kiértékelésére 

a B&K 2032 kétcsatornás jel-analizátort és a TEAC MR-30 FM 7 csatornás mérımagnót 

használtam. A mérési elrendezést és a mérımőszereket a 7.2 és 7.3 ábrák mutatják.  

A 7.4 ábra a mérési eredmények közül egy példát mutat a rezgéscsillapítási tulajdonságok 

összehasonlítására a Metro-I és Metgrip-I típusú sínlekötések között. Látható, hogy a szerke-

zetek hasonló frekvencia válaszfüggvénnyel rendelkeznek, és az adott laboratóriumi körülmé-

nyek között a Metgrip-I sínlekötés rezgéscsillapítási tulajdonságai jobbak. 

 

  

7.3 ábra  Átviteli függvény mérési elrendezés és mérımőszerek 

 

Impulzus válaszfüggvény Frekvencia válaszfüggvény 

Csillapítás 

Jobb 
csillapítás 

 

7.4 ábra  Metro-I és Metgrip-I sínlekötések rezgéscsillapításának összehasonlítása                                          
az impulzus válaszfüggvény és a frekvencia válaszfüggvény mérésével 
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A vizsgálatok során az impulzusgerjesztésre a KISTLER 9728A típusú impulzus kalapácsot is 

használtam (7.5 ábra). Alaphelyzetben a kalapács tömege 1,5kg, ami egy 0,75kg kiegészítı 

tömeggel 2,25kg-ra növelhetı. A kalapáccsal kifejthetı legnagyobb erıimpulzus névlegesen 

20kN. A kalapácshoz tartozik három, különbözı keménységő, 40gramm tömegő keménygumi 

feltét, melyekkel az erıimpulzus frekvencia tartománya befolyásolható.  

 

7.5 ábra  KISTLER 9728A impulzus kalapács 

7.2.2. Átviteli függvények mérése vasúti pályán 

A gyıri vasútállomás rekonstrukciója során a régi pálya felépítményeket teljesen új szer-

kezetekre cserélték. Az aluljárók beton alagútjainál speciális rezgésszigetelı megoldásokra 

volt szükség. Az egyik aluljárónál alkalmazott mérési keresztmetszetet mutatja a 7.6 ábra. 

 

3,5m

1,5m

Zaj- és rezgésmérési pontok az indulási aluljárónál   

Vasúti szelvény: 1415+11,98

 

7.6 ábra  Gyıri vasútállomás zaj- és rezgésmérési keresztmetszet 2008 
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A gyıri vasútállomáson a hagyományos zaj- és rezgésmérések mellett rezgés átviteli függvé-

nyek mérését is végeztem. Impulzusgerjesztéshez a KISTLER 9728A impulzus kalapácsot 

használtam, az eredmények számításához a saját fejlesztéső LABVIEW alkalmazás állt ren-

delkezésre egy laptop számítógépen. Tapasztalataim szerint a rezgés átviteli függvények mé-

rése problémamentesen mőködött a sínszál és a beton keresztalj között, ami a pályán alkalma-

zott sínlekötés mérését jelenti (R2.1 és R2.2 pontok között). Ilyen méréseket végeztem a pálya 

felújítása elıtt és után. Azt tapasztaltam, hogy a vasúti sín és az aluljáró födém viszonylatában 

(R2.1 és R2.3 pontok között) az átviteli függvény méréséhez az impulzus kalapácsot már a 

teljesítı képessége határán kellett használni. Ez azt jelenti, hogy kisebb erıimpulzusok esetén 

nem értékelhetı a mérési eredmény, valamint a nagyobb erıimpulzusok huzamosabb alkal-

mazásánál az impulzus kalapács keménygumi feltétje mechanikailag károsodik.  A 7.7 és 7.8 

ábrák a vasúti pályán végzett méréseim egyikének eredményeit mutatják. Itt az átviteli függ-

vényt a sín és a betonalj között (R2.1 és R2.2 pontok között) határoztam meg [12] [13]. 

 

7.7 ábra    Mérési eredmények felújított vágányon Gyırött, a sín és a betonalj között függıle-
ges irányban 
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7.8 ábra   Mérési eredmények felújított vágányon Gyırött, a sín és a betonalj között függıle-
ges irányban. Az impulzus válaszfüggvény a regisztrált csillapítással 

Az átviteli függvények mérésével kapcsolatos eddigi eredményeim alapján megállapítottam, 

hogy az átviteli függvények mérésére szolgáló, labor körülmények között jól mőködı mérési 

elrendezések, módszerek a talajban terjedı környezeti rezgések vonatkozásában változatlan 

formában nem alkalmazhatók, új megoldásokat kell keresni. Az új megoldások egyik területe 

a talajban terjedı rezgésterjedés vizsgálatához szükséges erıimpulzus elıállítása és bevezeté-

se a talajba, a másik terület pedig a mért jelek feldolgozása és az eredmények megjelenítése 

olyan módon, hogy az a lehetı legnagyobb mértékben támogassa a helyszíni vizsgálatokat. A 

megalkotott módszerek egymástól függetlenül, vagy egymást kiegészítve is mőködhetnek. 

8. MÓDSZEREM AZ ERİIMPULZUS EL İÁLLÍTÁSÁRA 

Ebben a részben ismertetem a Kutatás célja c. fejezetben feltett elsı két kérdésre adott vála-

szaimat, valamint azok tömör összefoglalásával megfogalmazom elsı tézisemet. 

8.1. Erımérı cella 

Korábbi eredményeim alapján világossá vált, hogy a talajban, vagy a talaj-épület rendszerben 

történı rezgésterjedés vizsgálatánál az átviteli függvény erıimpulzussal történı meg-

határozásához 20kN-nál nagyobb erıimpulzusra van szükség. Az árak és rendelkezésre álló 

termékválaszték figyelembe vételével az erıimpulzus mérésére a KALIBER Mőszer és Mé-

réstechnika Kft. által gyártott, 9861 típusú erımérı cellát választottam. Az erımérı cella név-
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leges terhelése 100kN, névleges cellatényezıje 3mV/V. Az erımérı cella a névleges terhelés 

hetven százalékáig dinamikusan is igénybe vehetı. A 8.1 ábra az erımérı cellát mutatja. 

Az erımérı cellában nyúlásmérı ellenállást tartalmazó mérıhíd kapcsolás található. A villa-

mos csatlakozás lehetıvé teszi a mérıhíd tápfeszültséggel történı ellátását, valamint az erıvel 

arányos feszültségjel kivezetését. A kiadott feszültségjel nagysága függ az alkalmazott tápfe-

szültségtıl. 5V tápfeszültség esetén a teljes, 100kN terheléshez 5x3=15mV nagyságú jel tar-

tozik.  

 

 
M30x2 menet 

Villamos csatlakozás 
mechanikai védelemmel 

Rögzítı csavar M30x2x40 
 

8.1 ábra  KALIBER 9861 100kN erımérı cella 

8.2. Mérıerısítı 

Az alkalmazott mérıerısítı – a módszerem körülményeibıl adódóan – a következı alapvetı 

feltételeket kell, hogy kielégítse: 

• 12V névleges tápfeszültség érték alkalmazhatósága (akkumulátor) 

• A mérıhidat tápláló feszültség stabil és pontos elıállítása 

• A 3mV/V érzékenység biztosítása 

• Az erısített kimeneti jelfeszültség értéktartománya: +/-5V (ez tipikus érték az adat-

győjtı rendszerek fogadó képessége szempontjából) 
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• A zavarmentes kimeneti jel a választott frekvencia tartományban 

Fentieket figyelembe véve a német ME-Meßsysteme cég által gyártott, GSV-1L-5+5/2k5/2 

típusú, nyomtatott áramköri lap formájában szállított mérıerısítıt választottam [30]. A mérı-

erısítı 10,5-28,0V közötti tápfeszültséggel mőködik, 5V stabil feszültséget biztosít a mérıhíd 

táplálására, az erısített kimeneti jelfeszültség +/-5V tartományban van, a kimenetet 2,5kHz 

aluláteresztı szőrıvel választottam. A mérıerısítı áramkör képe a 8.2 ábrán látható. 

 

8.2 ábra  GSV-1L-5+5/2k5/2 mérıerısítı 

 GSV-1L áramkör 

Híd táplálás 

Erısített kimenet 10Hz 

Tápfeszültség 
hozzávezetés 

Erısített kimenet 2,5kHz 

Erımérı cella jele 

 

8.3 ábra   Üzemkész mérıerısítı egység villamos csatlakozókkal 

Az összeállított mérıerısítı egységen a jel ki- és bemeneteket, valamint az erımérı cellát 

tápláló kimenetet BNC csatlakozóval láttam el, a mérıerısítı tápfeszültség hozzávezetést 

gépjármő szivargyújtó dugóval oldottam meg. A mérıerısítı tápellátását BOSCH S3002 

45Ah 12V-os akkumulátor látja el szivargyújtó aljzattal szerelve.  

8.3. Impulzusgerjesztés módja, erıbevezetés  

Az impulzusgerjesztés kézi erıvel, 5kg-os kétkezes kalapács segítségével történik. Az erı-

mérı cella 70kN terhelésig dinamikusan is igénybe vehetı. A kalapácsütés formájában érkezı 

erıimpulzus bevezetésére erıbevezetı idomot terveztem. Az erıbevezetı idom 42-CrMo-4 

anyagból készült, 38-45Hrc keménységben, galvanikus horganybevonattal. Az erıbevezetı 
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idom M30x2 menetes résszel csatlakozik az erımérı cellához. A 110mm sugarú gömb-

felületre érkezik az impulzus ütés. Az erıbevezetı idom – a gömbfelület következtében – ak-

kor is biztosítja a függıleges irányú erıkomponens bevezetését, ha az érkezı erıimpulzus 

nem pontosan függıleges irányú. Az erıbevezetı idom az erımérı cella mechanikai védelmét 

is szolgálja, rajzát a 8.4 ábra mutatja.  

 

8.4 ábra   Erıbevezetı idom 

8.4. Impulzusgerjesztés közvetítése a talajba  

Az erıimpulzus kalapáccsal történı, kézi elıállításánál az erımérı cella és az erıbevezetı 

idom alkalmazásán kívül az erıimpulzus talajba történı továbbítását szolgáló alkatrészre is 

szükség van. Az erıimpulzust a talajnak átadó szerkezettel szemben a következı követelmé-

nyeket állítom: 

• Alapvetı szempont az erıimpulzus elıállításával kapcsolatban, hogy a frekvencia tar-

tományban az erıimpulzus jel legalább 200Hz-ig rendelkezzen megfelelıen nagy 

magnitúdó értékkel (hiszen talajban és épületeknél ez a frekvencia sáv fedi le bizton-

sággal az igényeket) 

• További fontos szempont, hogy az erıtovábbító egység nagyobb számú impulzus so-

rozat alkalmazása esetén se tömörítse maga alatt a talajt, ne süppedjen be.  

• Szintén fontos követelmény, hogy a szerkezet tartsa stabilan és biztonságosan az erı-

mérı cellát 
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8.4.1. Egyszerő acélidom vizsgálata 

Nyilvánvaló, hogy a fenti követelményeket egy körültekintıen megtervezett szerkezet tudja 

biztosítani. Kísérletképpen azonban megvizsgáltam egy a 8.5 ábrán látható, egyszerő acél-

idomból álló szerkezetet is. Az acélidomot egy 42cm hosszú, U120x55 idomacélból alakítot-

tam ki, melynek közepén keresztirányban rögzíthetı az erımérı cella. A szerkezet biztosítja, 

hogy a kalapácsütések közben az erımérı cella ne dıljön el. Az acélidommal végzett mérések 

során a következı megállapításokat tettem: 

• A talaj felöli oldalon 0,05m2 felülető idom az 50-70kN függıleges erıimpulzusok ha-

tására a mérések színhelyén levı átlagos talajban (kötött homokos, agyagos talaj) 5-6 

erıimpulzus realizálása után a talajon 4-5cm mély benyomódás keletkezik. Ha egy 

ponton nagyobb számú (tipikusan 15-20) mérésbıl kívánunk eredményt kapni, a fenti 

körülmény nem szerencsés. 

• Az erıimpulzus kétkezes kalapáccsal történı elıállításánál az említett acélidom nem 

mindig biztosítja a teljes stabilitást. Ha az idom egy kicsit ferdén áll, az ütés közben az 

erımérı cella eldılhet és károsodhat. 

• A mérési eredmények azt mutatják, hogy az erıimpulzus jel nagysága a 130-150Hz 

közötti frekvencia tartományban jelentısen visszaesik. Ebben a frekvencia tartomány-

ban jóval kisebb erıt visz át a talajra a szerkezet.  A frekvencia menet a 8.6 ábrán lát-

ható. 

Látható módon a vizsgálatok azt mutatják, hogy az egyszerő acélidom nem elégíti ki az erı-

impulzust a talajnak átadó szerkezettel szemben támasztott követelményeket. 

 

 

8.5 ábra   Impulzusgerjesztés bevezetése a talajba egyszerő acélidommal 
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8.6 ábra   Az erıimpulzus frekvencia menete az egyszerő acélidommal 

8.4.2. Erıimpulzus közvetítését végzı szerkezet tervezése 

Figyelembe véve az ismertetett követelményeket, egy elegendıen nagy felülető, megfelelıen 

merev, acéllemezekbıl álló hegesztett szerkezetet terveztem. A szerkezet felépítése a követ-

kezı: egy 15mm vastag, 500x800mm mérető acéllemez közepén 10mm-es acéllemezekbıl az 

erımérı cellát tartó fészek van kialakítva. Az erımérı cellát a fészekben egy erre a célra spe-

ciálisan kialakított csavarral alulról, a talplemezen készített furaton keresztül lehet rögzíteni. 

A fészektıl sugárirányban a talplemezre merılegesen 10mm-es acéllemezbıl készült merevítı 

bordák vannak a talplemezre hegesztve. A szerkezet 0,4m2 felülettel érintkezik a talajjal. A 

szerkezet összeállítási rajzait a 8.7 és 8.8 ábrák mutatják.  

 

1. Hegesztett zártszelvény 2db

2. Tartó lemez 1db

3. Vezetı persely 1db 4. Alaplemez 1db

 

8.7 ábra   Az erıimpulzus közvetítı szerkezet összeállítási rajza, nézet 
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4. Alaplemez 1db

6. Borda 4db

5. Borda 4db

7. Borda 2db
 

8.8 ábra   Az erıimpulzus közvetítı szerkezet összeállítási rajza, felülnézet 

A tervrajzok elkészítése után végeselem módszerrel modal analízist készítettem a szerkezetrıl 

ANSYS program felhasználásával.  A 8.10 ábra mutatja a számított sajátfrekvenciákat és az 

elsı értelmezhetı sajátfrekvencián,  f=584,74Hz-en számított deformációkat. A számított 

eredmények azt mutatják, hogy a vizsgálatoknál használni kívánt 0-200Hz frekvencia tarto-

mányban a szerkezetnek nincs sajátfrekvenciája. A szerkezet ebben a frekvenciatartományban 

jól használható az erıimpulzus talajnak történı átadására. A 8.9 ábra a gyakorlatban megvaló-

sított erıimpulzus közvetítı szerkezetet mutatja az erımérı cellával összeépítve, mőködésre 

kész állapotban.  

 

Erıbevezetı idom 

Erımérı cella 

Erıátadó 
szerkezet 

 

8.9 ábra   Az erıimpulzus közvetítı szerkezet mőködésre kész állapotban 
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8.10 ábra   Az erıimpulzus közvetítı szerkezet számított sajátfrekvenciái 

8.4.3. Erı kalibrálása 

Fontos, hogy az erıimpulzus mérésénél az erı tényleges nagysága is mérhetı legyen. Az álta-

lam kifejlesztett erıimpulzust elıállító rendszerhez csatlakozó mindenkori adatgyőjtı és kiér-

tékelı rendszernek meg kell adni az erıimpulzust elıállító rendszer érzékenységét. A 8.1 

pontban ismertetett 100kN erımérı cella és a 8.2 pontban leírt mérıerısítı, valamint egy 

20kg tömegő vastömb alkalmazásával megállapítottam, hogy az erımérı cella terhelés nélküli 

és az erımérı cella 200N statikus terheléses (20kg tömegő vastömb) állapotaihoz a mérıerı-

sítı kimenetén mérhetı ∆U=8,7mV tartozik. Az erıimpulzust elıállító rendszer eredı érzé-

kenysége tehát 8,7/200=0,0435mV/N.  

Egy kalapácsütés mérési eredménye látható a 8.11 ábrán, mely a 70kN értékő erıimpulzus 

idıfüggvényét és az erıimpulzus jel frekvencia függvényét mutatja. Látható, hogy az erıim-

pulzust elıállító rendszer jól mőködik, az erıimpulzus jel frekvencia függvénye az elvárt mó-

don alakult.  
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8.11 ábra   Az erıimpulzus jel idıfüggvénye és frekvencia menete 

 

1. TÉZIS: Erıközvetítı szerkezetet fejlesztettem ki nagy erıimpulzusok átadására. 

Az új és egyedi szerkezet dinamikus viselkedését a fejlesztés során numerikus 

módszerrel ellenıriztem. Az erıközvetítı szerkezettel és további eszközök integ-

rálásával mérhetı erıimpulzus létrehozására alkalmas rendszert hoztam létre (a 

további eszközök: erımérı cella általam fejlesztett erıbevezetı idommal, mérı-

erısítı). Az erıimpulzust a rendszer a tervezett 0-200Hz frekvencia tartomány-

ban a talajnak jó hatásfokkal átadja. Kézi kalapácsütéssel jelentıs mértékő erı-

impulzus állítható elı vele (a jelenleg alkalmazott erımérı cellával 70kN).  

9. MÓDSZEREM AZ ERİIMPULZUS JEL FELDOLGOZÁSÁRA ÉS AZ ÁTVITE-

LI FÜGGVÉNY MEGHATÁROZÁSÁRA 

Az erıimpulzus jel feldolgozására és az átviteli függvény meghatározására mérıszoftvert ké-

szítettem. Az általam elıállított mérıszoftver újdonsága és egyedisége abban áll, hogy a frek-

vencia tartományban meghatározott válaszfüggvények kiszámításán és átlagolásán kívül az 

idıtartományban mért függvényeket külön is kezeli. Ezen kívül egyedi programszervezési 

megoldásokkal teszi lehetıvé az adott erıimpulzus és átviteli függvény sorozat gyors, korrekt 

mérését, kiértékelését.  

A mérés során a mérıszoftver egy adott idıtartamú felvételt készít a mért eseményrıl. A 9.1 

ábrán ez az idıtartam 2 másodperc. A mérést az erıimpulzus jel indítja el, és az egyes erıim-

pulzusok idıpontja a felvételi idıtartamon belül különbözı. Az impulzus válaszfügg-

vényeknek az erıimpulzus idıpontjához viszonyított idıpontjai a rezgésterjedési viszonyoktól 

függnek. Célom, hogy ezek a relatív idıinformációk ne mindig csak egy mérésre vonatkozóan 

álljanak rendelkezésre, hanem egy méréssorozat esetén meghatározható legyen a mérés-

sorozatra vonatkozóan az idıfüggvények átlaga oly módon, hogy a fent említett relatív idıin-
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formációk ne vesszenek el. Ennek a célnak az elérésére egy módszert dolgoztam ki, melynek 

lépései a következık: 

1. Meg kell állapítani, hogy az erıimpulzus idıfüggvényénél a maximális erıérték eléré-

séhez az idıdiagram felfutási ideje tipikusan mekkora (méréseimnél ez az érték 0,01 

másodpercen belül van) 

2. Meg kell állapítani, hogy az erıimpulzus idıfüggvényénél a maximális erıérték eléré-

sétıl kezdve tipikusan mennyi idı alatt cseng le a legtávolabbi pontból származó im-

pulzus válaszfüggvény (méréseimnél ez az érték 0,5 másodpercen belül van). 

3. Az erıimpulzus jel érzékelésekor meg kell állapítani, hogy az erıimpulzus idıfügg-

vény maximális erıértékéhez pontosan milyen idıpont tartozik 

4. Meg kell vizsgálni, hogy a 3. lépésben megállapított idıponttól a felvételi idıtartam 

kezdetéig nagyobb, vagy egyenlı idıtartam van-e, mint az 1. pontban meghatározott 

érték 

5. Meg kell vizsgálni, hogy a 3. lépésben megállapított idıponttól a felvételi idıtartam 

végéig nagyobb, vagy egyenlı idıtartam van-e, mint a 2. lépésben meghatározott érték 

6. A mérés elindításánál az adott trigger feltétel mellett elı kell írni a 4. és 5. lépések fel-

tételeit is (logikai ÉS kapcsolat). 

7. Ha a mérés elindul, idıablakot kell készíteni, melynek kezdete az erıimpulzus idı-

függvény maximális erıértékéhez tartozó idıpont 1. lépésben meghatározott idıvel 

csökkentett értéke, vége pedig az erıimpulzus idıfüggvény maximális erıértékéhez 

tartozó idıpont 2. lépésben meghatározott idıvel növelt értéke. Az idıablakot az erı-

impulzus idıfüggvényére és az impulzus válaszfüggvényekre azonos értékekkel kell 

alkalmazni 

8. Az idıablakkal kivágott idıfüggvények kezdıpontját a nulla idıpontba kell tolni  

9. Az 1-8 lépésekkel módosított idıfüggvény adataival az átlagolási számítások elvégez-

hetık. 
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Erıimpulzus 

Impulzus- 
válasz 20m 
távolságból 

Impulzus- 
válasz 40m 
távolságból 

Impulzus-
válasz 60m 
távolságból 

 

9.1 ábra   Egy erıimpulzus jel idıfüggvénye és az impulzus válaszfüggvények  
talajban történı rezgésterjedés esetén 

Az általam kidolgozott módszer 1-6 lépései önmagukban is értékesek a mérés számára, hiszen 

a felvételi idıtartamnak túlságosan a szélére esı erıimpulzusok esetén nem engedik elindulni 

a mérést, így minden esetben biztonsággal a korrekt idıfüggvények kerülnek kiértékelésre. A 

7-9. lépések lehetıvé teszik a méréssorozat idıfüggvényeinek átlagolását. 

9.1. A mérıszoftver mőködésének leírása 

A mérıszoftver folyamatábrája a 9.2 ábrán látható. A mérıszoftver a mintavételezési és mő-

ködési paraméterek, mértékegységek beállítása, valamint a kalibrálás után (ezekrıl a követke-

zı fejezetben részletesen szó lesz) áll készen a mérésre. Fontos kezdeti paraméter az átlagolni 

kívánt impulzusok száma, hiszen egy adott szituációra vonatkozó vizsgálatot nem egyetlen 

impulzus mérésével, hanem több, tipikusan 15-20 mérés átlagolásával végzem. Az alkalma-

zott erıimpulzus (kalapácsütés az erıbevezetı idomra) jele egyben trigger jelként is szolgál. 
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Ha az erıimpulzus jel a beállított szintnél nagyobb, valamint az idıablak módszeremhez tar-

tozó feltételek teljesülnek, a mérıszoftver elvégzi az adott erıimpulzushoz tartozó mérést, és 

grafikusan megjeleníti ezen egy erıimpulzushoz tartozó függvényeket, nevezetesen az erıim-

pulzus idıfüggvényét, az erıimpulzus frekvencia függvényét, valamint az erıimpulzus helyé-

tıl távolabb elhelyezett három rezgésmérési ponthoz tartozó válaszfüggvényeket, tehát három 

impulzus válaszfüggvényt és három frekvencia válaszfüggvényt.  

A diagramok megjelenítése után a mérıszoftver interaktív módon megkérdezi a felhasználót, 

hogy az adott impulzus mérése megfelelı volt-e. Ha igen, akkor a mért adatok átlagolásra ke-

rülnek, ha nem, akkor a mérıszoftver a mért adatokat az átlagolásnál nem veszi figyelembe.  

A mérés során elıfordulhat, hogy nem kívánt, egyéb környezeti rezgések befolyásolják a mé-

rést, vagy valamilyen környezeti okból a mérırendszeren kalapácsütés nélkül is megnövek-

szik a trigger jelszint. Ilyenkor természetesen a mért adatokat figyelmen kívül kell hagyni. 

Amennyiben összegyőlt a beállított számú átlagolható erıimpulzus, a mérıszoftver az átlagolt 

eredményeket grafikusan megjeleníti, valamint az eredményeket numerikus formában, táblá-

zatokban tárolja. 

9.2. A mérıszoftver használata 

9.2.1. A mérıszoftver kezelı felülete 

A mérıszoftver kezelı felülete a bal oldali beállítási felületbıl és a jobb oldali megjelenítı fe-

lületbıl áll. Öt megjelenítı felületet készítettem, melyek a program futása közben a megfelelı 

fülek segítségével választhatók. Ezek a megjelenítési felületek a következık: 

• Rezgésérzékelık kalibrálási felülete 

• Az egyes erıimpulzusok, valamint a hozzájuk tartozó impulzus és frekvencia válasz-

függvények megjelenítése 

• Az 1. rezgésmérési helyhez tartozó átlagolt eredmények megjelenítése 

• A 2. rezgésmérési helyhez tartozó átlagolt eredmények megjelenítése 

• A 3. rezgésmérési helyhez tartozó átlagolt eredmények megjelenítése 
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M: az átlagolások száma 

Start 

Mintavételezési és mőködési 
paraméterek, mértékegységek,  

beállítása, N=0 
 

Kalibráló jelek mérése 
 

Kalibrálás 
megfelel? 

 

Érzékenység  
beállítása 

 

Nem 

Igen 

Erıimpulzus (trigger) 
 

Trigger és 
idıablak meg-  

felel? 
 

Idıfüggvény, FFT, FRF 
 

Nem 

Igen 

Megfelel? 
 

Átlagolás, N=N+1 
 

Nem 

Igen 

N > M? 
 
 

Idıfüggvény, FFT, FRF, eredmény 
 

Igen 

Nem 

Adattárolás 

END 

 

Grafikonok 
megjelenítése 

 

Grafikonok 
megjelenítése 

 

 

9.2 ábra   Mérıszoftver folyamatábrája 
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A megjelenítési felületeket a 9.3-9.5 ábrák mutaják. 

 

Megjelenítési felület 

B
eá

llí
tá

si
 fe

lü
le

t 

Kalibráló jel 
idıfüggvényei 

Kalibráló jel 
frekvencia függvényei 

Rezgés érzékelık kalibrálási adatai 

1. 

2. 

3. 

1. 2. 3. 
 

9.3 ábra   Rezgésérzékelık kalibrálási felülete 

A rezgés érzékelık kalibrálási felületén a folyamatos kalibrálási jel idı- és frekvencia függ-

vényei jelennek meg. Az alsó sávban a kalibrálási adatok (érzékenység, mértékegység, szint 

vonatkoztatási érték) mérés közben állíthatók. 

 

 

Megjelenítési felület 

B
eá

llí
tá

si
 fe

lü
le

t 

Erıimpulzus 
idıfüggvénye 

Erıimpulzus 
frekvencia függvénye 

Egy-egy erıimpulzus válaszfüggvényei 

1. 

2. 

3. 

Imp. válaszfüggv. Frekv. válaszfüggv. 

 

9.4 ábra   Egy-egy erıimpulzus és válaszfüggvényeinek megjelenítése 
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Megjelenítési felület B
eá

llí
tá

si
 fe

lü
le

t 

Átlagolt 
erıimpulzus 
idıfüggvény 

Átlagolt 
erıimpulzus 

frekvencia függvény 

Átlagolt 
imp. válaszfüggv. 

Átlagolt 
frekv. válaszfüggv. 

Fázis Koherencia 

 

9.5 ábra   Egy mérési pozíció átlagolt eredményei 

9.2.2. Kezdeti paraméterek beállítása 

A kezdeti paraméterek beállítására szolgáló kezelési felü-

letet mutatja a 9.6 ábra.  Az elsı sorban az adatgyőjtı fizi-

kai csatornái jelölhetık ki, itt mind a négy csatorna kijelö-

lése látható. A talajban terjedı rezgéseket 0-200Hz frek-

vencia tartományban vizsgálom, így a másodpercenkénti 

2000 minta vételezése megfelelı. A blokk méret beállítá-

sával adódik a rögzített esemény idıtartamának és a frek-

vencia felbontásnak az értéke (2. és 3. sorok). A negyedik 

sorban a tárolni kívánt spektrumhatárok állíthatók be. Eb-

ben az esetben a tárolt eredménytáblázatoknál az idıfügg-

vények esetén 4000 értéket, a frekvencia függvényeknél 0-

200Hz közötti tartományban 0.5Hz felbontással dolgozva 

400 értéket tárolok. Az 5. sorban a kézi trigger be- illetve 

kikapcsolására, valamint a trigger szint beállítására van le-

hetıség. A kézi trigger bekapcsolásával a program folya-

matosan mőködik, így lehetıség van a kalibráló jelek fo-

lyamatos mérésére. A 6. és 7. sorokban a frekvencia vá-

laszfüggvény mérésével kapcsolatos beállítások választ-

hatók. Az erıimpulzus idıfüggvényénél négyszög alakú 9.6 ábra   Kezdeti paraméte-
rek 
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erıablak és az impulzus válaszfüggvénynél exponenciális ablak alkalmazása látható az ábrán. 

A H1(f) frekvencia válaszfüggvényt a következı hányados képezi: 

)f(Gxx

)f(Gxy
)f(H1 = , ahol         (9.1) 

Gxy: a bemenet és a kimenet kereszt-teljesítménysőrő-

ség-spektruma 

Gxx: a bemenet auto-teljesítménysőrőség-spektruma 

Végül az átlagolási paraméterek megválasztása következik. Amint a 9.6 ábra mutatja, 20 mé-

rés négyzetes középértékét számítja ki a program. A „dB on” kapcsolóval a megjelenített 

frekvencia függvények függıleges tengelyének dB illetve abszolút skálázása választható.  

9.2.3. Erı kalibrálása 

A mérırendszer elsı bemeneti csatornáján az erıimpulzus jelének bevezetése történik. A mé-

rıszoftvernél az erı kalibrálásával kapcsolatban annyi a teendı, hogy a mérıszoftver kezelı-

felületén az erıimpulzus elıállító rendszer eredı érzékenységét [mV/N] mértékegységben be 

kell írni (9.7 ábra). Az általam fejlesztett erıimpulzus elıállító rendszer használata esetén a 

9.4.3 pont szerint ez az érték: 0,0435mV/N.  

 

9.7 ábra   Érzékenység beállítása erıméréshez 

Mivel az adatgyőjtı áramkörök bemeneti csatornája általában váltakozó áramú (AC) csatolás-

sal rendelkezik a mérırendszer felé, az erımérı cella statikus terhelésével keltett egyenfe-

szültség nem teszi lehetıvé egy statikus kalibrációs erıérték (pl. 200N) közvetlen kijelzését a 

mérırendszeren. Ismert értékő váltakozó feszültség alkalmazásával azonban az erıre vonat-

kozó kalibrációs érték megjeleníthetı a mérırendszeren. Erre a célra a MultisineV1.74 jelge-

nerátor szoftvert alkalmaztam, ahol 100Hz frekvenciájú, Vpp=2V csúcsértékő szinusz jelet ál-

lítottam be. A szinusz jelet pulzáló erıként kezelve ±1V feszültséggel számolok. Az általam 

fejlesztett erıimpulzus elıállító rendszer használata esetén figyelembe véve az erımérı cella 

statikus terhelésénél mért eredményt, az alkalmazott szinusz jel F=(1/0,087)*200=±23000N 
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erıt képvisel. A számítógép hang kimenetén mérhetı jelet oszcilloszkóppal is ellenıriztem. A 

jel a 9.8 ábrán látható. 

 

 

9.8 ábra   Vpp=2V csúcsértékő szinusz jel  

A kézi trigger funkció bekapcsolása mellett a Vpp=2V csúcsértékő szinusz jelet az adatgyőjtı 

elsı bemeneti csatornájára kapcsolva a 9.9 ábrán látható jellemzıket mértem. Látható, hogy a 

jelzett erı érték megfelel a ±23000N értéknek.  

 

[N
] [N

] 

 

9.9 ábra   ±23000N erı értéknek megfelelı jel folyamatos mérése 

Adott erımérı cella és mérıerısítı kombináció használata mellett elegendı a fenti kalibrációt 

egyszer elvégezni. Az egyes mérések elkezdése elıtt a 9.7 ábrának megfelelıen a 

0,0435mV/N érzékenység értéke rögzítendı. 

9.2.4. Rezgés érzékelık kalibrálása 

A rezgés érzékelık kalibrálásához elektrodinamikus rezgéskalibráló asztalt használok, amit a 

9.10 ábra mutat. A rezgésérzékelı a rezgéskalibráló asztal rezgést leadó felületére csavarral, 

vagy mágneses tapadó koronggal rögzíthetı. A rezgéskalibráló asztal által keltett rezgés-

gyorsulás névleges értéke 10m/s2, ami 10-6m/s2 referencia gyorsulás érték mellett 140dB rez-

gésgyorsulás szintet jelent. A kalibráló jel névleges frekvenciája 80Hz. 
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9.10 ábra   Elektrodinamikus rezgéskalibráló asztal 

A kezdeti paraméterek beállítása után a program futása közben a 9.3 ábrán látható rezgéska-

librálási felületet választom, ahol a kalibrálás mérési csatornánként elvégezhetı. A kalibráló 

jel 10m/s2 gyorsulás értéke RMS értéket jelent. A megjelenı idıfüggvény csúcsértékét ennek 

megfelelıen 1.14210 ±=⋅± m/s2 értékőre állítom be az érzékenység értékének változtatásá-

val. A kalibráló jel frekvencia függvényének széles sávú értéke 140dB. A függvényérték a le-

adott 80Hz-nél megközelíti ezt az értéket. Egy mérıcsatorna rezgéskalibráló jelét mutatja a 

9.11 ábra. Láthatók az ábrán a különbözı megjelenítési felületek kiválasztására szolgáló fü-

lek, ebben az esetben a rezgés kalibrálás felületet választottam. 

 

9.11 ábra   Kalibráló rezgésgyorsulás jel idı- és frekvencia függvénye 

9.2.5. Átviteli függvények meghatározása 

A szükséges paraméterek és a megfelelı trigger szint beállítása és az impulzus- valamint 

frekvencia válaszfüggvények megjelenítı felületének kiválasztása után az erımérı cellára az 

erıbevezetı idomra mért kalapácsütéssel erıimpulzust adok. Az erıimpulzus elindítja a mé-

rést, majd a program megmutatja az adott erıimpulzushoz tartozó függvényeket, és megkér-

dezi, hogy az adott mérés beletartozik-e az átlagolásba, vagy nem. A válasz megadása után az 

egyes erıimpulzusokkal végzett méréseket addig ismétlem, amíg elérem a beállított átlagolá-
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sok számát. Az erıimpulzus elıállításához 5kg tömegő, kétkezes kalapácsot használok. A mé-

rések alatt a program futása közben az éppen aktuális átlagolt eredményfüggvények bármikor 

megtekinthetık a megjelenítı felület megfelelı átkapcsolásával. A meghatározott válasz-

függvények a hozzájuk tartozó egy-egy eredmény megjelenítı felületen tekinthetık meg.  

9.2.6. Az eredmények tárolása 

Az eredmények tárolását két külön fájlba szerveztem, táblázatos ASCII formátumban. Az 

egyik fájl az eredmények idıfüggvényeit, a másik az eredmények frekvencia függvényeit tá-

rolja, beleértve a koherencia függvényeket is. A beállított átlagolási szám elérése után a prog-

ram interaktív felületet jelenít meg elıször az idıfüggvényekre vonatkozó fájl nevének és út-

vonalának megadására, majd ugyanez történik a frekvencia függvényekre vonatkozóan is. A 

tárolt táblázatok excel programmal megnyithatók és a továbbiakban grafikus formában is a 

kívánt formában ábrázolhatók. Az idıfüggvényeknél a program két mintavételt átlagol, így a 

kezdeti paramétereknél megadott idırekord (blokk méret) méretének a felét tartalmazza a táb-

lázat, a megadott idıtartam változatlan. Az idıfüggvényeket tároló táblázatot a 9.12 ábra mu-

tatja.  

Idırekord szá-
mok 

Erıimpulzus 
[N] 

1. imp. válasz  
[dB] 

2. imp. válasz 
[dB] 

3. imp. válasz 
[dB] 

     

     

     

9.12 ábra   Az eredmény idıfüggvényeinek tárolása 

A frekvencia függvényeket a program a kezdeti paramétereknél megadott f1 (frekvencia 1) és 

f2 (frekvencia 2) értékek közötti frekvencia tartományban tárolja a program a mintavételezési 

adatokból származó frekvencia felbontással. A 9.13 ábrán látható, frekvencia függvényeket 

tároló táblázat az erıimpulzus frekvencia függvényét, a három válaszfüggvény magnitúdó és 

fázis értékeit, valamint a három koherencia függvényt tartalmazza. 

Frekv. 
 

[Hz] 

Erı 
[N] 

1.frekv. 
válasz 
[dB] 

2.frekv. 
válasz 
[dB] 

3.frekv. 
válasz 
[dB] 

1.fázis 
 

[fok]  

2.fázi 
 

[fok] 

3.fázis 
 

[fok] 

1.kohe-
rencia 

2.kohe-
rencia 

3.kohe-
rencia 

           

           

           

9.13 ábra   Az eredmény frekvencia függvényeinek tárolása 
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9.3. A mérıszoftver részletei 

A mérıszoftver grafikus fejlesztıi felületen látható átnézeti képét 9.14 ábra mutatja. A 

LabVIEW grafikus programfejlesztı rendszer felépítésébıl következıen a mérıszoftver egyes 

részletei a következı csoportokba oszthatók: 

• Program végrehajtásának szervezése: ciklusok, logikai kapcsolatok 

• Mintavételezés 

• Számítások, felhasznált tipikus virtuális eszközök (VI: Virtual Instrument) 

• Eredmények tárolása  

• Megjelenítés, grafika, felhasználói felület 

 

 
9.14 ábra   A mérıszoftver átnézeti képe a grafikus fejlesztıi felületen 

 

A program végrehajtása balról jobbra történik, az ábrán látható fekete illetve szürke keretek 

végrehajtási ciklusokat, vagy adott feltételhez kötött utasítás csoportok határait jelölik. 
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9.3.1. Program végrehajtásának szervezése: ciklusok, logikai kapcsolatok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9.15ábra   A program végrehajtásának szervezése: ciklusok és feltételes végrehajtások 

 
A 9.15 ábrán a dupla vonallal jelölt keretek ciklusokat jelölnek (FOR vagy WHILE loop), a 

szimpla vonallal jelölt területeken feltételtıl függı végrehajtás van (CASE structure). A szá-

mokkal a ciklusokat és feltételeket azonosítom, a betőket pedig a program végrehajtások terü-

leteinek azonosításához használom. A 9.15 ábra jelöléseinek segítségével az általam fejlesz-

tett mérıszoftver mőködése a következı módon követhetı nyomon: 

• Az „A” területen a kezdeti paraméterek többségének megadása, a fizikai csatornák ki-

választása, virtuális csatornák képzése és azokhoz funkciók hozzárendelése, valamint 

a mintavételezés elıkészítése történik, amint azt a 9.16 ábra program részlete mutatja.  

 

9.16 ábra   Mintavételezési adatok megadása, funkció hozzárendelés 

 

1 
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Mivel mind az erımérı cellától, mind a rezgésérzékelıktıl a mérıerısítı illetve mé-

rımőszerek által kondicionált feszültség jelek jönnek az analóg bemenetekre, a csator-

nákhoz a feszültségmérés funkciót rendeltem hozzá (AI Voltage). 

Az „A” területen történik az idıfelvétel idıtartamának és a frekvencia felbontás ki-

számítása, valamint az adattároláshoz szükséges határfrekvenciák megadása is (9.17 

ábra). 

 

9.17 ábra   Idıtartam és frekvencia felbontás kiszámítása 

• Az „1” jelő feltételes szerkezethez (while loop) tartozó logikai terminál igaz értékénél 

a végrehajtás leáll (stop if true). A ciklus – és ezzel együtt maga a program – három 

esetben áll le: 1: Ha a felhasználó STOP gombot aktivál. 2: Hiba esetén. 3: Ha az átla-

golások száma elérte a beállított értéket. A „B” jelő területen egyrészt az átlagolási pa-

raméterek és a válaszfüggvény képzési mód megadása, másrészt a csatornánként ren-

delkezésre álló minták számának ellenırzése és az átlagolási számláló kezelése törté-

nik. A csatornánként rendelkezésre álló minták számának ellenırzését a „2” jelő felté-

teles szerkezet látja el (while loop), ami szintén a „stop if true” üzemmódban mőkö-

dik. A „2” jelő ciklusban futó utasításokat a 9.18 ábra mutatja. 

 

9.18 ábra   A csatornánként rendelkezésre álló minták számának ellenırzése 
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A „3” jelő feltételes szerkezet a „D” jelő területen található utasítás feltételes 

végrehajtását jelenti. Itt a feltételt az átlagolások számának növekedése adja. 

Növekedés esetén (igaz logikai érték) y=1, egyébként y=0. Fentiek grafikus felületen 

készült programozását a 9.19 ábra mutatja.  

 

9.19 ábra   Az átlagolások számának növekedésétıl függı y érték 

• A „4” jelő feltételes szerkezet az egész program futását befolyásolja, logikai bemenet-

ét a „C” területen futó programrész (minták számának ellenırzése) eredménye képezi. 

Logikai igaz érték esetén a program fut a „4”-es szerkezetben.  

 

9.20 ábra   Adatbeolvasás, kalibrálás, trigger vezérlés 
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• Az „5” jelő feltételes szerkezet hibafigyelést végez. Hiba esetén a program leáll. Az 

„E” jelő részen a rendelkezésre álló adatok tényleges beolvasása történik. Az „F” jelő 

területen a kalibrálási adatok bevitelét, a kalibrált jelek képzését, a trigger szint beállí-

tását, a trigger jel képzését, a kézi trigger kapcsolását és a trigger jellel összefüggı lo-

gikai kimenet elıállítását végzı utasítások találhatók (9.20 ábra). 

• A „6” jelő feltételes szerkezetben futnak a mérést, számításokat, átlagolást végzı uta-

sítások. Ez a rész a trigger, valamint az erıimpulzus idıfüggvény ellenırzés együttes 

vezérlésére indul. Az erıimpulzus idıfüggvény ellenırzése a következıt teszi: elle-

nırzi, hogy az erıimpulzus idıfüggvény maximális helyétıl az idıfelvételi keretben 

bal oldalra van-e 0,01sec távolság, illetve jobbra 0,5sec távolság. Ha ezek a feltételek 

teljesülnek, csak akkor engedi elfogadni a mérést. Egyúttal minden egyes mérés erı-

impulzus idıfüggvényének maximumát a 0,01sec helyre teszi az idıtengelyen, egyút-

tal mozgatva a válaszfüggvények idıfüggvényeit is az egymáshoz viszonyított relatív 

távolságokat megtartva. Így elérhetı, hogy az egyes mérések idıfüggvényei az idıten-

gelyen az erıimpulzus idıfüggvényének maximumára legyenek rendezve (9.21 ábra). 

A fenti mőveletek nem befolyásolják az átviteli függvény számítását, kizárólag az át-

lagolt idıfüggvények megjelenítését szolgálják. Az ellenırzés és a trigger jel érzékelé-

se után a „H” területen a felhasználó választásától függıen vagy a rezgésérzékelık ka-

librálása (kézi trigger bekapcsolva), vagy az aktuális erıimpulzus mérése és kiértéke-

lése történik. Az erıimpulzus mérése után a „7” jelő feltételes szerkezetben az „I” jelő 

területen egy interaktív folyamat indul el, amely megkérdezi a felhasználót, hogy az 

aktuális mérési eredmény – melyet a program grafikus formában megjelenít – elfo-

gadható-e. Az interaktív ablak megjelenésének két feltétele van: 1: Az aktuális erıim-

pulzus mérés fejezıdjön be. 2: A kézi trigger legyen kikapcsolva.  A „7” jelő feltételes 

szerkezet igaz értékő logikai kimenete a „8” és „3” jelő feltételes szerkezeteket vezér-

li, ahol az átlagolás, illetve az átlagolások számlálása történik. Fentiek grafikus prog-

ramozását a 9.22 ábra mutatja. 
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9.21 ábra   Az idıfüggvények rendezése 

 

 

Erıimpulzus frekvencia fgv. 

Átviteli fgv. számítása Válaszfüggvények 

Erıimpulzus jel 

Az egyes mérések elfogadása 

Rezgésérzékelık kalibrálása 

 

9.22 ábra   Erıimpulzus mérése, rezgésérzékelık kalibrálása 
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• A „8” jelő feltételes szerkezetben történik az elfogadott mérések átlagolása, a minden-

kori átlagolt eredmények grafikus megjelenítése, az átlagolások számának ellenırzése, 

a megadott átlagolási szám elérésekor a mentési folyamat vezérlése. Az említett funk-

ciókat a 9.23 ábra mutatja. Az ábra jobb oldalán az idı- és frekvencia eredmény függ-

vények tárolandó adatainak kimenetei, valamint a tárolást a „9” jelő feltételes szerke-

zetben elindító logikai kimenet láthatók.  

• Az eredmények adatainak tárolását két fokozatban szerveztem. Elıször az idıfüggvé-

nyek adatait tárolom. A tárolás elıkészítését a „10” jelő FOR ciklusban futó utasítások 

végzik. A négy darab idıfüggvény egyenként a kezdeti paramétereknél megadott 

blokkméret felével megegyezı számú adatot tartalmaz. Ezeket az adatokat a „10” jelő 

FOR ciklusban, a „J” területen egy tömbbe írom.  A „10” jelő ciklus lefutása után az 

adatokat a „K” területen fájlba írom, ahol az adott alkalmazás interaktív felületet is 

biztosít a fájl nevének és útvonalának megadására. A „10” jelő ciklus lefutása után 

megjelenı logikai igaz értékő kimenet a tárolás második fokozatának, a frekvencia 

függvényadatok tárolásának megkezdését vezérli. („11” jelő feltételes szerkezet igaz 

értékő logikai bemenetet kap.) 

 

9.23 ábra   Az elfogadott mérések átlagolása 
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9.24 ábra   Idıfüggvények tárolása 

 

• A „11” jelő feltételes szerkezet a „12” jelő FOR ciklust foglalja magába, ahol az „L” 

területen a frekvencia függvényadatok tárolását készítem elı. A „12” jelő ciklus cik-

lusszám értéke a kezdeti paramétereknél megadott határfrekvenciák és a frekvencia 

felbontás alapján számítható érték. Az adattömbbe írt adatokat az „M” területen fájlba 

írom, ahol az adott alkalmazás interaktív felületet is biztosít a fájl nevének és útvona-

lának megadására. 

 

9.25 ábra   Frekvencia függvények tárolása 
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• A 9.25 ábrán láthatók még a program leállításával kapcsolatos elemek is. A „13” jelő 

feltételes szerkezet akkor továbbít logikai igaz értéket az „1” jelő ciklus logikai termi-

náljára, ha az átlagolások száma elérte a kezdeti paramétereknél beállított értéket.  

Ezen kívül a program leállhat még, ha a felhasználó aktiválja a STOP gombot, vagy ha 

hiba keletkezik a program futása során. Hiba esetén a program leállása után hibaüzenet 

jelenik meg.  

A 9.26 ábra mutatja a kifejlesztett mérıszoftvert mőködés közben. Az ábrán éppen egy erı-

impulzus mérése, és az egy impulzushoz tartozó válaszfüggvények kiszámítása és megjelení-

tése után a felhasználó válaszára vár. Ebben a helyzetben a felhasználó ellenırizheti a kiérté-

kelt eredményeket, meggyızıdhet arról, hogy valóban a mérni kívánt erıimpulzus jele látható 

(vagy esetleg nem kívánt jel, pl. az erımérıcella mozgatása következtében bekövetkezı jel, 

vagy más zavarjel).  

 

 

9.26 ábra   A kifejlesztett mérıszoftverem mőködés közben 
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Ebben az állapotban a felhasználó megtekintheti az addig már átlagolt eredményeket megjele-

nítı felületeket is a megfelelı fül kiválasztásával. Ott a korábbiakban már ismertetett részle-

tességgel tekinthetık meg az eredmények mérıcsatornánként külön-külön. A program a fel-

használó „IGEN” vagy „NEM” válasza után lép tovább. A mérés elfogadása után a program 

az átlagolási számításoknál figyelembe veszi az aktuálisan elfogadott adatokat, és a végrehaj-

tott átlagolásokra vonatkozó számlálót eggyel megnöveli. Ellenkezı esetben az adatok nem 

kerülnek átlagolásra, és a vonatkozó számláló változatlan marad.   

 

2. TÉZIS: A vizsgálati módszerem egyedi és újszerő algoritmusa biztosítja az egyes 

erıimpulzusok és a hozzájuk tartozó válaszfüggvények egyenkénti kiértékelését a 

vizsgálat közben, így lehetıvé válik a vizsgálat közben esetlegesen fellépı zavaró 

idegen rezgések vagy egyéb zavarok korrekt kiszőrése. Az egyedi algoritmus le-

hetıvé teszi továbbá a rendszer kalibrálását és a vizsgált adatok vizsgálat közbeni 

folyamatos megjelenítését, így biztosíthatók a hibamentes vizsgálati eredmények. 

 

A 9.27 ábrán erıimpulzus mérésének eredménye látható. A válaszfüggvény mérése lakóház 

betonozott teraszán történt, a talaj gerjesztése attól 25m távolságban. A 9.28 ábra ugyanezen 

viszonylatban 15 mérésbıl álló méréssorozat eredményeit mutatja ugyanazokra a vizsgálati 

pontokra. Látható a korábbiakban ismertetett módszerem mőködése, ahol a 15 mérés átlagolt 

értéke jelenik meg az idıfüggvényeknél is. 

 

9.27 ábra   Egy erıimpulzus mérése 
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9.28 ábra   15 mérésbıl álló méréssorozat eredményei 

Az erıimpulzus idıfüggvényének maximális értéke a beállított 0,01sec idıpontnál van, az 

impulzus válasz idıfüggvényének maximuma pedig attól a mérésbıl adódó relatív távolságra 

van.  Ebben az esetben az idıfüggvényeknél négyzetes középérték átlagolás is történt, ezért 

vannak csak pozitív értékek és ezért kisebbek a megjelenített erıértékek. Hangsúlyozandó, 

hogy az átlagolt idıfüggvények fenti módon történı megjelenítése a frekvencia válaszfüggvé-

nyek számítását nem befolyásolja. 

3. TÉZIS: Intelligens eljárást dolgoztam ki az érkezı erıimpulzus jelek kezdeti el-

lenırzésére. Az eljárás minden egyes erıimpulzus esetén megvizsgálja, hogy az 

erıimpulzus és válaszjelek összessége a mintavételi paraméterek által meghatá-

rozott idıablakon belülre esnek-e majd. Az eljárás a mérést csak a leírt feltételek 

teljesülése mellett engedélyezi, egyébként új erıimpulzust kér. Az idıfüggvények 

ablakolásával dolgozó módszerem segítségével a mérıszoftver nagy biztonsággal, 

adatveszteség nélkül méri az erıimpulzus és az impulzus válaszok jeleit.  
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10.  TALAJBAN TÖRTÉNİ REZGÉSTERJEDÉS VIZSGÁLATA A KIDOLGOZOTT 

MÓDSZEREIM ALKALMAZÁSÁVAL 

Ebben a fejezetben arra keresem a választ, hogy a talajban történı rezgésterjedés mekkora tá-

volságig vizsgálható az erıimpulzus kézi elıállítása mellett? A kérdés megválaszolásához az 

elızıekben ismertetett módszereim alkalmazásával helyszíni vizsgálatokat végeztem. A vizs-

gálatok mérési elrendezését a 10.1 ábra mutatja.  

Erımérı 
cella + 

mérıerısítı

Rezgés érzékelık + elektronika/mérımőszer

E
rı

im
pu

lz
us

Laptop
számítógép

Adatgyőjtı
USB

Talaj

Analóg jelek

 

10.1 ábra   Talajban történı rezgésterjedés vizsgálatának mérési elrendezése 

 

Az erıimpulzus elıállítása a 8. fejezetben leírtak szerinti módon kétkezes kalapáccsal történt, 

a számítógépen a 9. fejezetben tárgyalt mérıszoftverem futott. Adatgyőjtésre az NI USB-

9233 négy csatornás analóg bemeneti egységet használtam. Az NI USB-9233 bemeneti csa-

tornái BNC csatlakozókkal rendelkeznek, alkalmasak az integrált elektronikával ellátott pie-

zoelektromos érzékelık (IEPE integrated electronic piezoelectric sensor)  táplálására is. A 

bemeneti csatornák feszültségtartománya +/-5V. A frekvencia válaszfüggvények mérésére 

hagyományos, precíziós B&K2511 rezgésmérı mőszereket és piezo gyorsulásérzékelıket 

használtam. A gyorsulásérzékelıket a talajra helyezett, 5kg tömegő, szabványos acéltömbökre 

rögzítettem mágneskorongok segítségével, függıleges irányban (10.2 ábra). 

 

 

 

 

 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2014.002



Beke Péter                                                                                         Környezeti rezgések terjedésének 
doktori értekezés                                                                                                      vizsgálati módszere 
__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
- 89 - 

 

 

 

 
10.2 ábra   MSZ18163-2:1998 szerinti acél csatlakozó elem 

 

 60m 

40m 

20m 

Erıimpukzus 
elıállítása 

Erıátadó  
szerkezet 

Számítógép, 
mérıerısítı, 
adatgyőjt ı 

 

10.3 ábra   Talajban terjedı rezgés mérési színhelye 
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10.4 ábra   Frekvencia válaszfüggvények 20, 40 és 60m távolságokra vonatkozóan 

 

20m és 40m távolságokra vonatkozó koherencia
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10.5 ábra   Koherencia 20 és 40m távolságokra vonatkozóan 

20m és 60m távolságokra vonatkozó koherencia
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10.6 ábra   Koherencia 20 és 60m távolságokra vonatkozóan 

A vizsgálataimnak nem célja ezen a helyen a különbözı talajokban fellépı rezgésterjedési vi-

szonyok elemzése (ez külön kutatási téma lehet), hanem mindössze arra keresek választ, hogy 

az általam fejlesztett, egyedi és új módszerek alkalmazásával, azaz az erıimpulzus kézi elıál-
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lításával és a speciális erıátadó szerkezet, valamint a fejlesztett mérıszoftver használatával 

mekkora távolságig vizsgálhatók a talajban terjedı rezgések. Ennek megállapítására néhány 

méréssorozat elegendı. A vizsgálat színhelyén termıréteggel fedett, homokos-agyagos kötött 

talaj található. A vizsgálat színhelyét és a mérési elrendezést a 10.3 ábra mutatja.  

A számított frekvencia válaszfüggvényeket 20, 40 és 60m távolságokra vonatkozóan a 10.4 

ábra mutatja. Látható, hogy 15-110Hz frekvencia tartományban 20m távolságnál az átviteli 

függvény folyamatosan értékelhetı, 40 és 60m távolságoknál nagy részben értékelhetı. A ko-

herencia függvények indikátorai a mérési eredmények megbízhatóságának, azonban kis érté-

kük nem jelent automatikusan értékelhetetlen eredményeket. A számított koherencia függvé-

nyeket a 10.5 és 10.6 ábrák mutatják. Megfigyelhetı a diagramokon, hogy azokon a helyeken, 

ahol a koherencia függvények értékei megközelítik a nullát, a frekvencia válaszfüggvények 

egyértelmően zajosak. A vizsgálati eredmények alapján mondható, hogy 20m távolságban 15-

125Hz, 40m távolságban 20-115Hz frekvencia tartományokban használható eredményeket 

szolgáltat a vizsgálati módszer.  

11. KÖRNYEZETBİL ÉPÜLETBE TÖRTÉN İ REZGÉSTERJEDÉS VIZSGÁLATA 

A KIDOLGOZOTT MÓDSZEREIM ALKALMAZÁSÁVAL 

Ebben a fejezetben arra a kérdésre keresem a választ, hogy a környezetbıl épületbe történı 

rezgésterjedés mekkora távolságig vizsgálható az erıimpulzus kézi elıállítása mellett? A kér-

dés megválaszolásához az elızıekben ismertetett módszereim alkalmazásával helyszíni vizs-

gálatokat végeztem. A vizsgált épület egy alápincézett, tetıtérrel rendelkezı családi ház. A 

pince és az emelet födémje egyaránt E-gerendás födémszerkezet 6,6m-es fesztávval. A ház 

elıtt vasbeton terasz van cölöpsoros alapozással. A mérési elrendezést a 11.1 ábra mutatja. A 

rezgésérzékelık pontjai: 1: a teraszon a ház elıtt 3m-re, 2: a földszinti födémen középen, 3: az 

emeleti födémen középen, mindhárom ponton függıleges irányban. A vizsgálat az 1. rezgés-

mérı ponttól 25m, valamint 50m távolságban alkalmazott erıimpulzusokkal történt.  

A 11.2 ábra a 25m távolságban keltett, egy erıimpulzushoz tartozó eredményeket mutatja.  

Jól láthatók az eltelt idık a 25m-re levı gerjesztési pont és a terasz rezgésmérési pontja, va-

lamint a terasz és a födémek rezgésmérési pontjai között. A födémek kb. azonos idıben kez-

denek el rezegni. A 11.3, 11.4 és 11.5 ábrák a 15 ütésbıl álló méréssorozat eredményeit mu-

tatják.  
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Rezgés 2 

Rezgés 1 Rezgés 3 
Erıimpulzus 2 Erıimpulzus 1 

 

11.1 ábra   Rezgésterjedés vizsgálata környezetbıl épületbe 

 

 

11.2 ábra   Egy erıimpulzushoz tartozó eredmények -  25m-es távolság 
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11.3 ábra   15 mérésbıl álló méréssorozat eredményei a terasz válaszfüggvényeivel (25m) 

Vizsgálataim célja ebben az esetben is annak megállapítása, hogy az általam fejlesztett egyedi 

és új módszerek alkalmazásával, azaz az erıimpulzus kézi elıállításával és a speciális erı-

átadó szerkezet, valamint a fejlesztett mérıszoftver használatával mekkora távolságig vizsgál-

hatók a környezetbıl a talaj-épület útvonalon az épületbe terjedı rezgések. 25m-es távolság-

nál 15-110Hz, frekvencia tartományban nagyon jó koherencia értékek adódnak. A mérési 

eredmények szerint a födémek csillapítása 30-40Hz frekvencia tartományban a legrosszabb, 

míg a terasz esetén ez a jelenség a 40-60Hz frekvencia tartományban figyelhetı meg. A fö-

démek impulzus válaszfüggvényeinek jellege azonos (a négyzetes középérték átlagolás miatt 

a megjelenített impulzus válaszfüggvények csak pozitív értékeket mutatnak).   
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11.4 ábra   15 mérésbıl álló méréssorozat eredményei a földszinti födém 
 válaszfüggvényeivel (25m) 

Az eddigi eredmények alapján elmondható, hogy az általam fejlesztett speciális erıátadó 

szerkezet segítségével, kézi úton elıállított erıimpulzusok alkalmazásával 25m távolságból 

(az épülettıl 28m) jól mérhetık a környezetbıl az épületbe terjedı rezgések esetén az átviteli 

függvények.  

A 11.2-11.5 ábrák a mérıszoftver által megjelenített eredményeket mutatják, melyeket a mé-

rıszoftver tárolt is. A 25m-es távolság után megvizsgálom az 50m-es távolsághoz tartozó 

eredményeket is. Itt a tárolt adatok segítségével jelenítem meg az eredményeket, kihasználva 

azt az elınyt, hogy egy diagramban több mérési eredmény is ábrázolható. A 11.6 ábrán az 

50m távolságban mért eredmények láthatók. 
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11.5 ábra   15 mérésbıl álló méréssorozat eredményei az emeleti födém 
 válaszfüggvényeivel (25m) 
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11.6 ábra   15 mérésbıl álló méréssorozat frekvencia válaszfüggvény eredményei (50m) 
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11.7 ábra   Koherencia 50m távolságra vonatkozóan 

Az 50m-es távolságból való mérésnél nyomon követhetık még az elızı, 25m-es mérések 

tendenciái, de itt már zajosabbak az eredménydiagramok. A koherencia értéke mindhárom 

pontra nézve azonos jellegő. Látható, hogy a koherencia az épületben felvett pontokon a 15-

70Hz frekvencia tartományban mutat elfogadható értékeket, de ott is gyakran ingadozik. Fen-

tiek alapján az 50m-es távolság már nem bizonyul biztos eredményeket adó szituációnak.  

 

4. TÉZIS: A talajban történı rezgésterjedés vizsgálatával kapcsolatban a következı 

kutatási eredményekre jutottam: A vizsgálati módszerem szerint elıállított erıim-

pulzus alkalmazásával a talajban történı rezgésterjedéssel kapcsolatos rezgésátvi-

teli függvényekre vonatkozó vizsgálatok 20-100Hz frekvencia tartományban és 40-

50m távolságban jól használható eredményeket adnak.  

A környezetbıl épületbe a talaj-épület útvonalon történı rezgésterjedés esetén 

szintén 20-100Hz frekvencia tartományban és 25-30m távolságban adnak jól hasz-

nálható eredményeket a vizsgálatok. Fenti távolsági paraméterek kitőnı lehetısé-

geket adnak a rezgésterjedés vizsgálatára a különbözı szituációkban. 
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12.  ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS, TOVÁBBI FEJLESZTÉSI LEHET İSÉGEK 

A választott téma feldolgozása során áttekintettem a talajban történı rezgésterjedés elméleti 

hátterét. A környezeti rezgésforrások jellemzıinek leírásánál a közúti- és vasúti közlekedési 

rezgésforrások jellemzıit részleteztem. Megmutattam, hogy a környezeti rezgésekkel kapcso-

latos határértékek, követelmények mind nemzetközi, mind hazai viszonylatban lényegében az 

emberre ható és az épületre ható rezgésekkel kapcsolatos követelményekre bonthatók.  

Ismertettem az eddig kialakult rezgésterjedési vizsgálati módszereket. Megállapítottam, hogy 

az erıimpulzus talajba történı bevitelére szolgáló módszerem, valamint a mérési és kiértéke-

lési módszereim új elemeket tartalmaznak, a vizsgálati módszerem egésze új kutatási eredmé-

nyeken alapul.   

A környezeti rezgések terjedésének vizsgálatára kifejlesztett módszereim jól alkalmazhatók 

mind a talajban történı rezgésterjedés vizsgálatára, mind a környezetbıl épületbe a talaj-

épület útvonalon történı rezgésterjedés vizsgálatára. A megállapított távolsági paraméterek 

jól használható eredményeket képviselnek. Ezek az eredmények a kézi úton elıállított erıim-

pulzussal mőködı módszeremmel érhetık el.  

A módszereim további fejlesztési lehetıségei egyrészt az erıimpulzus nagyságának növelésé-

ben – és ezzel a hasznos távolságok várható növekedésében – állnak. A kifejlesztett erıátadó 

szerkezetem lehetıvé teszi a nagyobb erıimpulzusok korrekt átadását is. A nagyobb erıim-

pulzusok elıállítása történhet gépi úton (pl. hidraulikus kalapács). Ennek mérése a megfelelı 

méréshatárral rendelkezı erımérı cella választásával lehetséges. 

A másik fejlesztési lehetıség pedig a jelenlegi háromnál több válaszfüggvény egyszerre törté-

nı feldolgozása. A kifejlesztett mérıszoftverem ebbe az irányba tovább fejleszthetı, és a 

megfelelı adatgyőjtı rendszer alkalmazásával a háromnál lényegesen több válaszfüggvény 

egyszerre történı feldolgozása lehetséges.  

Az említett fejlesztési lehetıségek kihasználásával a jelenlegi közepes mérető projekteknél 

rendkívül jól használható módszereim nagyobb mérető, egyszerre nagyobb területet magába 

foglaló projektek realizálására lesznek alkalmasak. 

A kifejlesztett módszereim a jelenlegi stádiumban is kiválóan alkalmasak további, a talajban 

történı rezgésterjedéssel kapcsolatos kutatások végzésére. Ilyen kutatások lehetnek a külön-

bözı tulajdonságú és rétegezıdéső talajokban történı rezgésterjedések elemzése, különbözı 

rezgéscsökkentı intézkedések (pl árok, földbe épített határoló fal, stb.) vizsgálata, vagy végül, 

de nem utolsó sorban a különbözı épületszerkezetekre ható, környezetbıl épületbe terjedı 

rezgéshatások elemzése.  
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