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1. BEVEZETÉS 

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

tárgyalásuk az élet különbözı területein felmerül, mint pl. környezetvédelem, 

munkavédelem, egészségügy, 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 

környezetvédelem, a közlekedés és az építıipar. Az említett, frekventált területeket 

is magába foglaló, ugyanakkor alapvetıen környezetvédelmi indíttatású munkák 

egyrészt úttörı, kutató jellegőek, másrészt a folyamatosan kialakuló, aktuális jogi 

és mőszaki szabályozásnak megfelelı szakértıi munkák voltak. Ez a kettısség a 

mai napig megfigyelhetı, hiszen adódnak olyan feladatok, melyek a kutatás, 

fejlesztés kategóriába esnek, és egy adott mőszaki probléma megoldására 

irányulnak, valamint vannak olyanok is, amik az aktuális környezetvédelmi és 

egyéb szabályozásoknak megfelelı tervezést segítik elı. Ezek a szabályozások 

Magyarországon folyamatos átalakuláson mentek és mennek át. A hatvanas és 

hetvenes évek viszonylag felületes környezeti zaj- és rezgésre vonatkozó 

szabályozását 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. 

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, valamint emberre ható rezgés káros mértékének 

kialakulását kívánjuk megakadályozni. 
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2. MOTIVÁCIÓK A KÖRNYEZETI REZGÉSTERJEDÉS VIZSGÁLATÁ-

HOZ  

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 elterjedt zajterjedési számítási 

módszereket, az egyszerőbb mérési lehetıségeket. Fentiek nem utolsó sorban az 

egyszerőbb terjedési közegnek köszönhetıek, ami ezekben az esetekben a levegı. 

A környezeti rezgés esetében a tervezési folyamatoknál – a környezeti zajhoz 

hasonlóan – 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.  

 

Már a tervezési fázisban szükséges sokszor a várható rezgések megállapítása, 

megfelelı módszer hiányában azonban ez sokszor körülményes. Fenti 

körülmények vezettek ahhoz a gondolathoz, hogy mindenképen hasznos lenne egy 

olyan módszer kidolgozása, ami a környezeti rezgések terjedését vizsgálja, 

lehetıvé téve a helyszíni vizsgálatokat tervezési fázisban is, és ahol az alkalmazott 

rezgésgerjesztés a módszer jól definiált része, nem igényelve külsı forgalmi, vagy 

egyéb eszközöket a rezgésgerjesztéshez.  

3. A KUTATÁS CÉLJA  

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 
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rezgésterjedés vizsgálatok értendık. A kutatás további célja, hogy a kifejlesztett 

vizsgálati módszerrel olyan eredmények is mérhetık legyenek, amelyek 

paraméterei lehetnek különbözı rezgésterjedési számítási modelleknek, 

módszereknek. 

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

alatti rezgésforrások 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 követelményekbıl 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 mérhetı? 

3. A talajban történı rezgésterjedés mekkora távolságig vizsgálható az 

erıimpulzus kézi elıállítása mellett? 

4. A talajból az épületbe terjedı rezgés milyen távolságból vizsgálható 

az erıimpulzus kézi elıállítása mellett? 
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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 eredményeirıl, 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? 

6. Milyen legyen a mérıszoftver felhasználói felülete, milyen 

felhasználói lehetıségeket 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 eredmények utófeldolgozása által) olyan eredmények, amelyek 

más számítási modellek, módszerek paraméterei lehetnek? 

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

lesztésekkel, új megoldásokkal érjem el, figyelemmel kísérve a már kialakult, 

meglévı módszereket. A kutatás végsı célja, hogy a feltett kérdéseket az általam 

kifejlesztett, egyedi és új megoldásokat tartalmazó, mőködı vizsgálati módszer 

bemutatásával és a módszerrel végzett mérések eredményeivel válaszoljam meg. 
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4. A KUTATÁS MÓDSZERTANI ISMERTETÉSE 

A kutatás módszere egyrészt – szem elıtt tartva az ismertetett célokat – az elméleti 

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 tanulmányozása, a 

rezgésterjedéssel kapcsolatos számítási modellek irodalmának elemzése abból a 

szempontból, hogy az általam alkotott vizsgálati módszer mérési eredményei 

milyen módon használhatók a számítási modellek paramétereiként. 

5. TÉZISEK 

1. TÉZIS:  Erıközvetítı szerkezetet fejlesztettem ki nagy erıimpulzusok 

átadására. Az új és egyedi szerkezet dinamikus viselkedését a 

fejlesztés során numerikus módszerrel ellenıriztem. Az erıközvetítı 

szerkezetet további eszközök integrálásával mérhetı erıimpulzus 

létrehozására alkalmas rendszert hoztam létre (a további eszközök: 

erımérı cella általam fejlesztett erıbevezetı idommal, mérıerısítı). 

Az erıimpulzust a rendszer a tervezett 0-200Hz frekvencia 

tartományban a talajnak jó hatásfokkal átadja. Érdekessége, hogy 

kézi kalapácsütéssel jelentıs mértékő erıimpulzus állítható elı vele (a 

jelenleg alkalmazott erımérı cellával 70kN).  (8. fejezet) 

 

2. TÉZIS: A vizsgálati módszerem egyedi és újszerő algoritmusa 

biztosítja az egyes erıimpulzusok és a hozzájuk tartozó válaszfügg-

vények egyenkénti kiértékelését a vizsgálat közben, így lehetıvé válik 

a vizsgálat közben esetlegesen fellépı zavaró idegen rezgések vagy 

egyéb zavarok korrekt kiszőrése. Az egyedi algoritmus lehetıvé teszi 
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továbbá a rendszer kalibrálását és a vizsgált adatok vizsgálat közbeni 

folyamatos megjelenítését, így biztosíthatók a hibamentes vizsgálati 

eredmények. (9. fejezet) 

 

3. TÉZIS: Intelligens eljárást dolgoztam ki az érkezı erıimpulzus jelek 

kezdeti ellenırzésére. Az eljárás minden egyes erıimpulzus esetén 

megvizsgálja, hogy az erıimpulzus és válaszjelek összessége a 

mintavételi paraméterek által meghatározott 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. (10. fejezet) 

 

4.  TÉZIS: A talajban történı rezgésterjedés vizsgálatával kapcsolatban 

a következı kutatási eredményekre jutottam: A vizsgálati módszerem 

szerint elıállított erıimpulzus alkalmazásával a talajban történı 

rezgésterjedéssel kapcsolatos rezgésátviteli 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 használható eredményeket a 

vizsgálatok. Fenti távolsági paraméterek kitőnı lehetıségeket adnak 

a rezgésterjedés vizsgálatára a különbözı szituációkban. (11. fejezet) 
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Mérıszoftvert dolgoztam ki. A kifejlesztett módszerem mőködés közben: 

 
1. ábra   Erıimpulzus és válaszfüggvényeinek megjelenítése 

Erıátadó szerkezetet fejlesztettem ki (2. ábra): 

1. Hegesztett zártszelvény 2db

2. Tartó lemez 1db

3. Vezetı persely 1db 4. Alaplemez 1db

 
2. ábra   Erıátadó szerkezet 
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6. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS, TOVÁBBI FEJLESZTÉSI LEHET İ-

SÉGEK 

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, melyeken belül a kézi úton elıállított 

erıimpulzussal mőködı módszerem jól használható eredményeket ad, figyelemre 

méltó eredmények.  

A módszereim további fejlesztési lehetıségei egyrészt az erıimpulzus nagyságának 

növelésében – és ezzel a hasznos távolságok várható növekedésében – állnak. A 

kifejlesztett erıátadó szerkezetem lehetıvé teszi a nagyobb erıimpulzusok korrekt 

átadását is. A nagyobb erıimpulzusok 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 történı 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 különbözı 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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