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1 . A PÁLYÁZAT TÉMÁJA

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 
a 4iG Nyrt., illetve a Carboferr Zrt. alkotta konzorcium 
nyerte el az NKFIH által kiírt Versenyképességi és kiválósá-
gi együttműködések (röviden: VKE) pályázatot 2017-
1.3.1-VKE-2017-00040 számmal. A pályázati projekt címe 
„Hálózatosodott technológiák alkalmazása acélszerkezetek 
tervezése, gyártása, szerelése, fenntartása és kapcsolódó 
szolgáltatások területén”. 

Az egyes iparágakban egyre inkább erősödtek a digita-
lizációs folyamatok, aminek legjobb példája az Ipar 4.0 
összefoglaló néven nevezett digitalizációs eljárások terje-
dése.  A hazai és nemzetközi gyakorlatban, sem általánosan 
az építőiparban, sem pedig kifejezetten az acélszerkeze  tek 
gyártása, szerelése és fenntartása során a pályázat kiírá-
sa idején nem voltak még átfogó építőipari digitalizációs 
 fo lyamatok. A pályázat azt az ambiciózus célt tűzte ki, 
 hogy acélszerkezetek gyártásával, szerelésével kapcsolatban 
 olyan összefüggő digitális rendszert fejlesszünk ki, amely 
az Ipar 4.0 mintájára, Építőipar 4.0 digitalizációs szintet 
eredményez. Azaz egy 3D-s digitális modellben nyo mon 
tudjuk követni az acélszerkezeteket érő hatásokat egészen 
a gyártástól az üzemeltetésig. Ezért neveztük el a rendszert 
BOSS 5D-nek, ami a Birth of Steel Structures rövidítésének 
felel meg, a 3D-n kívül megjelenik az idő, mint ne gyedik 
dimenzió és a mérnöki állapotjellemzők, mint ötödik di-
menzió. 

A konzorciumi partnerek három mérföldkőhöz illesz-
kedően, tizennyolc részfeladatot hajtottak végre profiljuk-
nak megfelelő munkamegosztásban. A feladatok első cso-
portja a mérnöki szerkezetek életútkövetéséhez kapcsolódó 
mérések végrehajtása, és a mérési módszerek alkalmazási 
területeinek bővítése. A második fő csoportot a mérési és 
szimulációs eredmények innovatív megjelenítését célzó 
szoftverfejlesztési feladatok jelentették, míg a harmadik 
cso portban a mérnöki szerkezetek digitális ikerpárjának 
lét re hozása irányába tett lépéseket találunk.

2. A VIZSGÁLT MŰTÁRGYAK
A pályázati tevékenység keretében egy hídépítési és egy ma-
gasépítési szerkezet gyártási, szerelési és üzemeltetési fázi-
sait vizsgáltuk. A nagyobb hangsúlyt a komáromi Mo nostori 
híd kapta, amelynek a vizsgálata végigkísérte a pá lyázati 
tevékenységet. A gyártásközi méréseket, a szerelés követése, 
majd monitoringrendszer és tengelysúlymérő-rendszer 
kiépítése követte. Részletesen modelleztük a gyártási folya-
matokat, különös tekintettel a hegesztési és egyéb meg-
munkálási folyamatokra. TEKLA Structures prog ramra 
app likációt fejlesztettünk a szimulációs és mérési adatok 
egyidejű, hatékony megjelenítésére. A kötet cikkei nek nagy 
része a hídhoz kapcsolódó témákat dolgozza fel.

A projekthez kapcsolt magasépítési tartószerkezet egy 
kövesgyűrpusztai acélszerkezetű ipari csarnok. A csarnok 
építését lézerszkenneléssel kísértük, működését pedig a 
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Jelen cikk a 2017-1.3.1-VKE-2017-00040 számú, 
„Hálózatosodott technológiák alkalmazása acélszer-
kezetek tervezése, gyártása, szerelése, fenntartása 
és kapcsolódó szolgáltatások területén” című pá
lyá zati te vékenység fő eredményeit összefoglaló 
MAGÉSZ folyóirat különszám be vezető cikke. Célja, 
hogy röviden bemutassa az elvégzett munkát, össze
foglalja az eredményeket, és kapcsolatot teremtsen a 
résztevékeny ségeket tárgyaló cikkek között.

This paper introduces the technical reports summa-
rizing the activities in the 2017-1.3.1-VKE-2017-
00040 project. This paper in Hungarian aims to show 
the connection between the articles in this MAGÉSZ 
special edition.
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szél, a hőmérséklet-változás és a földrengés hatását rögzítő 
monitoringrendszerrel követtük. 

A kiadványban kitérünk a fejlesztett technológiák egyéb 
alkalmazási lehetőségeire, melyeket az adott cikkekben mu-
tatunk be. 

3 .  AZ ELVÉGZETT RÉSZFELADATOK  
ÉS A KAPCSOLÓDÓ PUBLIKÁCIÓK

A három konzorciumi partner a három év alatt összesen 
tizennyolc részfeladatot oldott meg, minden parnerre ju-
tott ipari kutatási és kísérleti fejlesztési feladat. A három év 
közelítően egybeesett a Monostori híd gyártási, szerelési 
és üzemeltetési feladataival, így jól illeszkedett a kutatási 
programhoz. 

A pályázat első éve a termikus vágás, képlékeny alakítás, 
melegen hengerlés, vagy éppen hegesztés hatására az 
anyag ban maradó feszültségek és deformációk mérésről 
és szimulációjáról szólt. Amennyiben ezek a folyamatok és 
azok hatásai végigkövethetők, vagyis az állapotjellemzők 
mérése a teljes megvalósulási folyamat során, valamint  
a szerkezet fenntartásának időszakában megtörténik, ak-
kor annak teljes élettartamára vonatkozóan többletinfor-
má cióhoz jutunk. A nagy mennyiségű adat kiértékelése  
(Big Data Analysis) segítséget nyújthat már a szerkezet ter-
vezési, gyártási optimalizálási feladataiban is, de ezenfelül a 
helyszíni összeszerelést és üzemeltetést is biztonságo sab bá 
teszi. 

A végeselemes módszeren alapuló numerikus szimulá-
ciók lehetővé teszik a mérési eredmények kiterjesztését, 
ami lehetőséget biztosít a teljes szerkezet állapotának idő-
beli megfigyelésére, az időben eltolt hatások együttes, 
vagy egymásra épülő figyelembevételére, valamint ezen ál-
lapotjellemzőknek a hosszú távú elraktározására és vissza-
kereshetőségére. Az első év a gyártás, a második év az elő-
szerelés és szerelés szimulációjáról szólt. 

Üzemi állapotban a monitoringrendszerek alkalmazása 
teszi lehetővé a szerkezetet érő hatások és a szerkezeti 
válasz széles körű feltérképezését, ezzel a területtel fog-
lalkoztunk a pályázat harmadik évében. Ugyanekkor kezd-
tük meg a Monostori híd digitális ikermodelljének fejlesz-
tését. Ezen új módszertanok alkalmazása lehetővé teszi 
a szerkezetek életciklus-elemzését, a szerkezetek szabvá-
nyos biztonsági szintjének nyomon követését, valamint 
ká  rosodási veszély esetén a károsodási folyamat korai fel-
ismerését és a károk csökkentését. Ezek a későbbiekben 
elősegíthetik az üzemeltetési feladatok digitális ikermodel-
leken való meghatározását, amely költségmegtakarításhoz 
vezet.

A projekt által kidolgozott eszközrendszer, digitális esz-
közpark, illeszkedik az Ipar 4.0 által definiált digitális gyár-
tás és gyártásoptimalizálás víziójához, amit mi Építőipar 
4.0- nak nevezünk. A megoldásaink újdonsága ezen digitá-
lis képességek felhasználásával az acélszerkezetek gyártási 
folyamatának és teljes élettartamának nyomon követése egy 
felhasználóbarát 3D-s modellen. 

A kutatás-fejlesztési projekt keretében elvégzett feladato-
kat és a tevékenység eredményeként kialakuló eredmé-
nyeket a három év során összesen 18 dokumentációban 
foglaltuk össze. Ezeken túl számos magyar, illetve nemzet-
közi konferencia- és folyóiratcikk készült. Ennek a külön-
számnak a cikkeiben nyolc, egymáshoz szorosan kapcso-
lódó témát mutatunk be. 

A Monostori híd kapcsán szemelvényeket mutatunk a 
híd gyártási folyamatait követő lokális [1], majd globális 
he gesztésszimuláció [2] eredményeiből. Bemutatjuk a híd 
gyár tása és szerelése, majd üzemeltetése során  alkalmazott 
– egyebek mellett a hegesztésszimulációs eredmények vali-
dálását is lehetővé tevő – mérőrendszereket és néhány 
érdekes mérési eredményt [3]. A témához szorosan kapcso-
lódik a hídszerkezet egyes elemeinek geometriáját a gyár-
tás és a szerelés során követő mérések ismertetése [4].  
A próbaterhelés során végrehajtott lokális és újszerű mé-
réseket is külön cikkben tárgyaljuk [5]. A próbaterhelés 
lokális mérési eredményei teremtették meg a mélytanulás 
alapú tengelysúlymérő-rendszer alapjául szolgáló tapaszta-
latokat. A BWIM rendszer fejlesztéséről is külön cikkben 
számolunk be [6]. A TEKLA Structures szoftverhez fejlesz-
tett applikációról is tájékoztatést adunk [7], ami lehetővé 
teszi, hogy nagy mennyiségű számítási és mérési eredményt 
jelenítsünk meg a híd modelljén, és ezt virtuális valóság 
szem üveg segítségével tanulmányozzuk. Zárócikkünkben 
egy kövesgyűrpusztai ipari csarnok gyártását követő méré-
sekről számolunk be [8].

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

A MAGÉSZ különszám elkészítését a Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Hivatal által, az NKFIH Alapból 
megvalósuló, 2017-1.3.1-VKE-2017-00040 számú, „Hálóza-
tosodott technológiák alkalmazása acélszerkezetek tervezé-
se, gyártása, szerelése, fenntartása és kapcsolódó szolgál-
tatások területén” című projekt támogatta. A jelen kiad-
ványban megjelenő kutatások továbbá az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Alapból nyújtott TKP2020 Nemzeti Kihívások 
Alprogram támogatásával, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Hivatal által kibocsátott támogatói okirat alap-
ján valósultak meg (projektazonosító: TKP2020 BME-NKA). 
Hatékonyságnövelt és intelligens gyártástechnológiák téma-
területen az Építőipari gyártási és építési folyamatok ku-
tatócsoportban hegesztett acélszerkezetek gyártásának nu-
merikus szimulációja témakörben. 

Külön köszönet illeti a komáromi Monostori híd meg-
való sításában részt vevő szervezeteket, akik támogatták a 
pályázatunk feladatainak elvégzését a híd építésével párhu-
zamosan. A teljesség igénye nélkül, köszönet illeti a híd ter-
veit közösen készítő budapesti Pont-TERV Zrt.-t és a pozso-
nyi DOPRAVOPROJEKT a.s.-t. Köszönet illeti továbbá a híd 
acélszerkezetének gyártóit, akik lehetővé tették a gyártás 
közbeni méréseket: a pilont Csehországban (MCE Slaný 
s.r.o.), a pályaelemeket pedig Lengyelországban (BANIMEX 
Sp. z o.o.) és Szlovákiában (SAM – SHIPBUILDING AND 
MACHINERY a.s.) gyártották. Szintén köszönetet mondunk 
az előszerelést végző Provix-Híd Kft.-nek, akik az előszerelés 
során biztosították a mérési lehetőséget számunkra; a híd 
kivitelezőjének, a H-M DUNAHÍD Konzorciumnak, vala-
mint a két ország beruházó szervezeteinek, a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek (NIF Zrt.) és a Szlovák Köz-
útkezelő Társaságnak (Slovenska správa ciest, SSC). 

Végezetül, de nem utolsósorban köszönet illeti a BME 
Hidak és Szerkezetek Tanszék és a Szerkezetvizsgáló La-
boratórium projektben részt vevő munkatársait, valamint 
név szerint Dr. Kollár László professzor urat a stratégia ta-
nulmány elkészítéséért; a 4iG Nyrt. munkatársait, valamint 
a Carboferr Zrt. munkatársait; az ő áldozatos munkájuk 
nél kül a projekt nem tudott volna megvalósulni.  
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LOKÁLIS VÉGESELEMES MODELLEK ALKALMAZÁSA  
A MONOSTORI HÍDNÁL FELMERÜLŐ  

HEGESZTÉSSZIMULÁCIÓS FELADATOKNÁL

APPLICATION OF LOCAL FINITE ELEMENT MODELS  
FOR WELDING SIMULATION TASKS AT MONOSTOR BRIDGE

Kollár Dénes adjunktus, 
Pap Zsuzsa Borbála adjunktus, 
Joó Attila László egyetemi docens, 
Völgyi István egyetemi docens,
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BME, Hidak és Szerkezetek Tanszék

A 20171.3.1VKE201700040 számú – a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), il-
letve konzorciumi partnerei együttműködésével indí-
tott – kutatásfejlesztési projekt középpontjában az 
Ipar 4.0 modern információs technológiai és automa-
tizálási vívmányok építőiparban történő alkalmazá 
sa áll. Idetartoznak többek között olyan fogalmak, 
mint a Big Data, additív gyártástechnológia, autonóm 
ro botok, rendszerintegráció, szimuláció, felhőalapú 
szá mítástechnika (cloud computing) és a kiterjesztett 
va lóság. A cikk mindezek közül a szimuláció, azon 
belül is a hegesztésszimuláció nyújtotta lehetőségek
kel és előnyökkel foglalkozik a Monostori híd he gesz
tett kötéseire kihegyezve. A modellezés során  lo kális 
végeselemes modelleket alkalmazunk,  melyek kel meg 
 felelő részletességgel van lehetőségünk a kötés kör
nyezetének vizsgálatára hegesztés közben, illetve a 
lehűlést követően, különös tekintettel a hőmérsékleti 
mezőkre, sajátfeszültségekre és torzulásokra.

The research and development project Grant No. 
20171.3.1VKE201700040, project of Budapest 
University of Technology and Economics and its 
consortium partners, focuses on the application of 
Industry 4.0 modern information technology and au-
tomation achievements in the construction industry. 
This includes concepts such as Big Data, additive 
manufacturing, autonomous robots, system integra-
tion, simulation, cloud computing and augmented 
reality. This article deals with the possibilities and 
benefits of simulation, in particular welding simula-
tion, focusing on the welded joints of the Monostor 
Bridge. Local finite element models are used in the 
simulation, which enable investigating the vicinity of 
joints during welding and after cooling in a detailed 
manner, in particular with respect to temperature 
fields, residual stresses, and distortions.

1 . BEVEZETÉS

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
(BME), illetve konzorciumi partnerei együttműködésével 
indított, 2017-1.3.1-VKE-2017-00040 számú kutatás-fejlesz-
tési projekt globálisan az Ipar 4.0 információs technológiai 
és automatizálási újítások építőiparban történő alkalmazá-
sára fókuszál. Az elmúlt években egyre inkább előtérbe 
 kerülnek az olyan forradalmi változásokat előidéző vív-
mányok, mint például a Big Data analízis, additív gyártás-
technológia,  autonóm robotok, rendszerintegráció, szimu-
láció, felhőalapú számítástechnika (cloud computing) és 
a kiterjesztett valóság. Mindezek közül a projekten belül 
több is reflektorfénybe kerül, azonban ebben a cikkben 
a szimulációval, azon belül is a hegesztésszimulációval 
foglalkozunk, mely igen komoly lehetőségekkel és előnyök-
kel kecsegtet tervezők, kivitelezők és gyártók számára egy-
aránt. A hegesztés hatására kialakuló hőmérsékleti me-
zőket, szövetszerkezeti változásokat, sajátfeszültségeket és 
torzulásokat virtuális gyártmányokon vizsgálhatjuk, mellyel 
nemcsak az élőmunkaigény, de a valós selejtek száma is 
csökkenthető. Vagyis a gyártási folyamat optimálható – idő 
és költség tekintetében egyaránt –, a maradó deformációk, 

illetve az utólagos korrekciós munkálatok csökkenthetők. 
Nagy előnye, hogy a hegesztéstechnológiai  paraméterek 
(hegesztési változók, előmelegítés, hegesztési irányok, ké-
szülékezés módja, varrattípus stb.) hatása különböző nu-
me rikus modellek futtatásával kvalitatív vagy kvantitatív 
mó don összehasonlítható. Kiemelendő azonban, hogy a 
nagy számítási kapacitás miatt elsősorban a lokális mo-
dellek alkalmazása terjedt el részletes szimulációk esetén, 
ezt a modellezési szintet célozza meg jelen cikk is. A véges-
elemes módszeren alapuló hegesztésszimuláció közép-
pontjában a Monostori híd hegesztett kötései állnak, a jel-
lemző kialakításokat igyekszünk a teljesség igénye nélkül 
bemutatni.

2 . PROBLÉMAFELVETÉS
Gyártás során az olyan folyamatok, mint a hengerlés, 
öntés, kovácsolás, hidegalakítás, termikus vágás és hegesz-
tés  ma ra dó feszültségeket és torzulásokat eredményeznek.  
A he gesz tett szerkezetekben a maradó feszültségek oka első-
sor ban a hegesztés okozta lokális hőhatásban, az egyenlőt-
len hőmérséklet-eloszlásban, illetve a készülékezés kiala kí-
tásában keresendő. A lokális felmelegedés és az azt követő 
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lehűlés összetett hőciklust okoz, amely szövetszerkezeti 
változásokat idéz elő. Ez végső soron az anyagtulajdonsá-
gok, a képlékeny alakváltozások és a belső feszültségek 
megváltozásához vezet. A hegesztett szerkezetekben kiala-
kuló maradó feszültségek és deformációk komoly prob-
lémát jelenthetnek nemcsak a gyártás, de a használat során 
is. Hegesztés során a nagy merevségű megfogások nagy 
maradó feszültségeket és kis torzulásokat eredményez-
nek, míg a készülékezés teljes hiánya nagy torzulások hoz 
és kisebb maradó feszültségekhez vezet. Előbbi első sor-
ban a használat alatt okozhat problémát (pl. fáradásra való 
 hajlam, stabilitási problémák), míg utóbbi nyilvánvalóan 
az összeszerelhetőséget nehezítheti meg. Általánosságban 
el mondható, hogy célszerű kompromisszumot kötni a 
 fe szültség- és torzulásvezérelt gyártástervezés között, ami 
egy optimumkeresési problémát jelent a gyakorlatban  
(1. áb  ra). Másfelől a maradó feszültségeket és deformá-
ció kat nem lehet teljesen kiküszöbölni. A torzulásvezérelt 
ter vezés jelentősen csökkentheti a gyártási költségeket 
az által, hogy kiküszöböli a drága korrekciós munkálatok 
szük ségessé gét. Ezzel szemben a feszültségvezérelt tervezés 
hatékonyan növelheti az élettartamot a tömeg csökkentése, 
a fáradási teljesítmény maximalizálása, a minőség  javítása 
és a költséges, használat közben felmerülő problémák mi-
nimalizálása révén. A gyártási folyamatok felgyorsítására 
és a minőség javítására jelentős ipari igény mutatkozik. 
Lindgren [1] már az évezred elején feltárta, hogy a hegesz-
téstechnológiai fejlesztések és a gyártásoptimalizálás ál-
talában valós prototípusokon végzett kísérleteken és vizs-
gálatokon alapulnak, míg a numerikus módszerek nyújtotta 
lehetőségeket csak ritkán alkalmazzák. Ez manapság már 
nem teljesen igaz, elsősorban az autóipari fejlesztéséknél 
léptek előre ebben a témában, azonban az építőipar tu-
lajdonképpen nem, vagy csak igen kis mértékben aknáz-
za ki a hegesztésszimulációban rejlő potenciált. A  mara dó 
feszültségek és torzulások előzetes meghatározása azon-

ban mind a gyártók, mind a tervezők és kutatók szá-
mára elképesztően fontos információtartalommal bír. Ter-
vezőként, kutatóként a virtuális gyártmányok tovább vizs-
gálhatók, a valós megtámasztási és terhelési viszonyoknak 
megfelelően ellenőrizhető a szerkezeti viselkedés és a te-
herbírás, amely komplex szerkezeti kialakítások esetén le-
het kifejezetten előnyös, ahol a tervezési szabványok által 
adott összefüggések nem feltétlenül alkalmazhatók.

Évekkel ezelőtt a hardverigény és a hosszú számítási idő 
miatt szinte lehetetlen volt szimulálni a nagy és összetett 
szerkezetek hegesztését. Napjainkban a  számítástechni kai 
fejlesztéseknek köszönhetően már megvalósítható a nagy-
méretű hegesztett kötések és szerkezetek megfelelően pon-
tos vizsgálata, de ki kell jelenteni, hogy a számításoknak 
még mindig vannak határai.

3 . MODELLEZÉSI STRATÉGIA
A Monostori híd felszerkezete és általános keresztmetszete 
először is az egyes szerelési egységekre bontható (2. ábra), 
majd szerelési egységeken belül kisebb, ismétlődő rész-
egységekre bontható modellezési szempontból (3. ábra), 
melyek kombinálásával akár az egyes szerelési egységek 
előállnak. Ezen szerelési egységek összeszerelése és he-
gesztése, majd az előálló keresztmetszetek helyszíni illesz-
té se ilyen módon szimulálható megfelelő számítási kapa-
citás mellett. A hídelemek gyártásának, összeállításának és 
össze szerelésének szimulációjához jónéhány tipikus he-
gesz tett kötés- és varrattípus modellezése vált szükségessé.  
A lemezvastagságok hídtengely menti változása, illetve ma-
guk a keresztmetszetek jól parametrizálhatók. A gyártmány-
tervek alapján készült egy adatbázis a lényeges lemezmére-
tek összegyűjtésével, mely a részegységek geometriájának 
fel építéséhez, illetve a teljes híd rendszerszintű kezelésé-
hez elengedhetetlen volt. A projekt során kidolgoztunk a 
részegységeknél, valamint további hídépítési alkalmazások-
nál felhasználható numerikus keretrendszert a hegesztési 
fo lya mat szimulálására. Egyfelől meghatároztuk a hegesztés 
közben kialakuló hőmérsékleti mezőket, valamint a hegesz-
tés okozta jellemző maradó feszültségeket és torzulásokat 
tranziens termomechanikai analízis segítségével, melyeket 
a modellek mérési eredmények alapján történő validálására 
is felhasználtunk, másfelől a lokális modelleken elvégeztünk 
paramétervizsgálatokat is. A paramétervizsgálatok kiterjed-
tek a hőbevitel (a WPS-ekben található hegesztési változók 
tartományában), a hegesztési sorrend, valamint a modell-
hossz eredményekre gyakorolt hatásának vizsgálatára.

1 . ábra:  Optimumkeresési probléma gyártástervezés során

2 . ábra:  
Keresztmetszet szerelési egységekre 
bontva: konzol (K), merevítőtartó (MT) 
és pályaelem (P1-P2)
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4 . NUMERIKUS MODELL BEMUTATÁSA

A gyártásszimuláció során csak a hegesztés modellezésére 
koncentrálunk, a további gyártási folyamatok, mint például 
a termikus vágás, hidegalakítás stb. hatását nem vizsgál-
juk jelen esetben, mivel a hegesztésnek tulajdonítjuk a 
legjelentősebb hatást a hídelemek gyártása során kialakuló 
torzulásoknál, illetve sajátfeszültségeknél. A részletes nu-
merikus modelleket ANSYS általános célú végeselemes 
szoftverben dolgoztuk ki.

Háromdimenziós tranziens, különválasztott termome-
cha nikai analízist végeztünk ömlesztő hegesztési eljá rások 
modellezéséhez. A szimulációkban lineáris bázisfügg vé nye-
ket alkalmazó, nyolc csomópontú testelemeket használ-
tunk mind a termikus, mind a mechanikai analízis során. 
A vizsgált szerkezeti acélok hőmérsékletfüggő termikus 
és mechanikai anyagjellemzőit (4. ábra) az EN 1993-1–2  
szabvány szerint definiáltuk. A szabvány az anyagjellem-
zőket csak 1200 °C-ig definiálja, azonban a hegfürdő és 
környezetének hőmérséklete jóval magasabb, ezért az 
anyag tulajdonságokat a levágási hőmérséklet felett állandó 
értékként állapítottuk meg. Ezen felül az olvadáshoz és 
megszilárduláshoz tartozó látens hőt (L = 270 000 J/kg) a 
szolidus és likvidusz hőmérsékletek – melyeket 1440 °C- 
nak, illetve 1505 °C-nak feltételeztük – között az entalpiá-
ban vettünk figyelembe. Másrészt a likvidusz hőmérséklet 
felett megnövelt egyenértékű hővezető képességet alkal-
maztunk a hegfürdőben lejátszódó folyadékáramlás mi-

att kialakuló konvektív hőátadás modellezése érdekében.  
Az EN 1993-1-2 a hőmérsékletfüggő rugalmassági modulus, 
a folyáshatár és a feszültség–nyúlás görbék meghatározá sá-
hoz redukciós tényezőket használ. A megadott multilineáris 
izotrop felkeményedő anyagmodell jelentős előnye,  hogy 
az anyag mechanikai viselkedésének leírásához csak a 
szo bahőmérsékleten értelmezett folyáshatárt és a rugal-
massági modulust kell megadni. Az EN 1993-1-2 szabvány 
A melléklete tartalmazza a szükséges paramétereket a 
feszültség–alakváltozás görbék magas hőmérsékleten tör-
ténő leírásához. 

A peremfeltételeket mind a termikus, mind a mecha-
nikai analíziseknél külön-külön meg kell adni. A kezdeti 
hőmérséklet 20 °C, a sorközi hőmérséklet 250 °C volt.  
A sza bad külső felületeken a konvekciós hőátadási ténye zőt 
25 W/(m2K) értékűnek, az emissziós tényezőt 0.8 értékű-
nek vettük fel. A hőforrás és a hegesztés során lejátszódó 
hőfejlődés leírására a Goldak és társai [2] által bevezetett 
dupla ellipszoid alakú hőforrásmodellt implementáltuk a 
numerikus keretrendszerben. Az 5. ábra mutatja be a hő-
forrásmodell főbb geometriai paramétereit és jellegzetes 
energiasűrűség-eloszlását. A nemlineáris tranziens implicit 
analízisekben teljes Newton–Raphson-módszert és ’ritka’ 
solvert használtunk. A mechanikai analízisben a nagy el-
mozdulások elvét is figyelembe vettük. A kifejlesztett ke-
retrendszer mélyebb háttere és további részletei megtalál-
hatók [3] jelű doktori disszertációban.

a)

b)

c)

d)

3 . ábra:  
a)  MT jelű (merevítőtartó) 

szerelési egység almodellekre 
bontása; 

b)  gerinc–felső öv, 
c)  borda és 
d)  gerinc–alsó öv  

parametrikus almodellje
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4 . ábra:  
Szimuláció során figyelembe vett 
hőmérséklet függő termikus és mechanikai  
anyagjellemzők

5 . ábra:  
Goldak-féle dupla ellipszoid hőforrásmodell 
(energia sűrűség-eloszlás) a jellemző  
geometriai paraméterekkel



6 . ábra:  
Hegesztett kötések lokális végeselemes 
modellje



Egy-egy hegesztett kötés kialakítására, illetve az alkalma-
zott végeselemes hálóra mutat példát a 6. ábra. Az ábrán a 
merevítőtartóhoz tartozó hosszborda–pályalemez, gerinc–
alsó öv, és hosszborda–gerinc, valamint a kereszttartó ge-
rinc–öv közötti hegesztési varratok modellezésére felépített 

modellek láthatók. A modellek végeselemes hálóján jól ki-
vehető, hogy a varratok közelében igen kis elemméretet 
alkalmaztunk a hegesztés során lejátszódó folyamatok pon-
tos követésére. 



Acélszerkezetek 2022/különszámAcélszerkezetek 2022/különszám 9

5 . PARAMÉTERVIZSGÁLAT

A hegesztésszimuláció során felmerülő különböző mo-
dellezési kérdések részletesebb vizsgálatára elvégeztünk egy 
paramétervizsgálatot, mely a hegesztés közben lejátszódó 
jelenségek megértését és néhány, a modellezés során kriti-
kus modellparaméter végeredményre (sajátfeszültség, tor-
zulás) gyakorolt hatásának megbecslését is elősegíti. A vizs-
gálatban kiemelt szerepet kapott a hőbevitel, a hegesztési 
sorrend és a végeselemes modell hossza. 

5.1. Hőbevitel hatása

A hőbevitel mértékének parametrikus vizsgálata során há-
rom különböző esetet szimuláltunk a pályalemez–hossz-
borda hegesztett kötésénél. A pályalemez vastagsága 
14 mm, a borda falvastagsága 8 mm, a modellezett széles-
ség 600 mm, míg a modell hossza 500 mm volt. A tervek 
alapján a vizsgált borda 292 mm magas volt. A hegeszté-
si varratok egysoros fél-V varratok voltak, a trapéz alakú 
hossz bordákon 45°-os leélezési szöggel. A vonatkozó WPS 
alapján, illetve az EN 1011-1:2009 alapján a termikus hatás-
fokot 1.00-ra vettük fel tömörhuzal-elektródás, fedett ívű 
he gesztési eljáráshoz (121). Korábban Kollár és társai [4,5] 
érzé kenységvizsgálatokat végeztek a hőforrásmodell geo-
metriai paramétereihatásának feltárására, és kimutatták, 
ezek nem befolyásolják jelentősen sem a maradó feszültsé-
geket, sem a torzulásokat, ha a hegesztési varrat végesele-
mei el érik a referencia-hőmérsékletet (likvidusz hőmérsék-
let), be következik az elemek ’megolvadása’ és az ezzel 
kap csolatos anyag modellváltás. A dupla ellipszoid alakú 
hőforrásmo dell jellemző paramétereit állandó értékekre,  
a = 5 mm, b = 10 mm, cf = 2.5 mm és cr = 10 mm értékek re 
vettük fel a tranziens paramétervizsgálatoknál. A folyásha-
tárt és a rugalmassági modulust szobahőmérsékleten 355 
MPa, illetve 210 000 GPa értékűnek feltételeztük. A három 
kü lönböző modellezett esetben a fajlagos hőbevitel érté ke 
q = 1.65 kJ/mm, 1.76 kJ/mm és 1.88 kJ/mm voltak (mi-
nimum, átlag és maximum a WPS alapján). A hegesztett 
vir tuális próba test szabad alakváltozását nem gátoltuk meg 
a szimuláció során. A maximális deformációk a középső 
keresztmetszetben sorrendben 1.86 mm, 2.00 mm és 
2.11 mm voltak (7. ábra), vagyis a ±7%-os fajlagos hőbe-
vitel-változás a torzulások tekintetében is hasonló, ab-
szolútértékben 6–7%-os változást jelentett.

Bemutatásra kerülnek továbbá a merevítőtartó gerinc–
alsó öv hegesztett kötésének szimulációs eredményei is. 
Az előző példához hasonlóan három különböző fajlagos 
hőbevitel-kombinációt vizsgálunk. A gerinc vastagsága 
16 mm, az alsó övlemez vastagsága 50 mm, szélessége 
1000 mm, a modellezett magasság 250 mm, míg a mo-
dell hossza 500 mm volt. A tervek alapján a vizsgált borda 
292 mm magas volt. A hegesztett kötés kétoldali sarok-
varratokkal készült, 8 mm-es gyökmérettel. A varratsorok 
száma a gerinc mindkét oldalán három-három, a hegesztési 
sorrendet, a hegesztési sebességre és fajlagos hőbevitelre 
vonatkozó paramétertartományokat a 8. ábra mutatja be.  
A WPS alapján, illetve az EN 1011-1:2009 alapján a ter-
mikus hatásfokot 0.80-ra vettük fel tömörhuzal-elektródás, 
aktív védőgázos ívhegesztési eljáráshoz (135). A három 
szcenárió (minimum, átlag és maximum a WPS alapján) 
esetén a fajlagos hőbevitel (q) értékek a következőképpen 
alakultak (alsó indexben a varratsor számát jelöltük):
• qmin: q1,4 = 1.08 kJ/mm, q2-3,5-6 = 0.84 kJ/mm,
• qátlag: q1,4 = 1.19 kJ/mm, q2-3,5-6 = 0.93 kJ/mm,
• qmax: q1,4 = 1.32 kJ/mm, q2-3,5-6 = 1.04 kJ/mm.

A próbatest megtámasztási viszonyait – az előző vizsgált 
kötéshez hasonlóan – úgy adtuk meg, hogy a szerkezet-
ben további maradó feszültségek ne keletkezzenek a ké-
szülékezés kialakításából, módjából adódóan, így itt is 
csak a statikailag szükséges megtámasztásokat definiáltuk. 
A torzulások az övben 0.50÷0.65 mm, a gerinc tetején 
5.00÷5.80 mm között változtak a középső keresztmetszet-
ben, amely a ±10%-os fajlagos hőbevitel-változás mellett 
abszolútértékben 8–12%-os torzulásváltozást jelentett.

A cikkben bemutatjuk a konzolos járdarész egy kereszt-
tartójának paramétervizsgálatát is. A vizsgált elemnél az öv 
200×16 keresztmetszetű, a gerinc 10 mm vastag, a gerinc 
magassága 479÷879 mm között változik (gyártmánytervek 
szerinti lekerekítési sugárral), míg a tartó hossza 2180 mm. 
A gerinc és öv hegesztett kapcsolatát 4 mm gyökméretű 
kétoldali, egysoros sarokvarrattal biztosítjuk. A szimulá-
ció során tömörhuzal-elektródás, aktív védőgázos ívhe-
gesztési eljárást (135) feltételeztünk, a fajlagos hőbevitel 
1.30÷1.81 kJ/mm között változott a paramétervizsgálatban.  
A ±15%-os fajlagos hőbevitel-változás miatt az övben ki-
alakuló hosszirányú nyomó sajátfeszültségek 40÷65 MPa 
(10. ábra), míg a gerinc tetején kialakuló maximális torzu-
lások 15.3÷17.1 mm (11. ábra) között változtak.

a) b) c)

7. ábra:  Torzulások [mm] hegesztés hatására a pályalemez–hosszborda lokális modelljénél  
a) minimális, b) átlagos és c) maximális fajlagos hőbevitel esetén
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Fajlagos hőbevitel  
[kJ/mm] 1.08–1.32 0.84–1.04

Hegesztési sebesség  
[cm/min] 35–40 40–45

Varratsor száma 1 & 4 3–4 & 5–6

8. ábra:  Merevítőtartó alsó öv–gerinc lokális modellje a hegesztési 
sorrenddel, sebességgel és fajlagos hőbevitellel

10. ábra:  Hosszirányú sajátfeszültségek [MPa] a kereszttartó  
alsó övében a) minimális, b) átlagos és c) maximális  
fajlagos hőbevitel esetén

a) b) c)

9. ábra:  Merevítőtartó alsó öv–gerinc lokális modelljénél kialakuló torzulások [mm]  
a) minimális, b) átlagos és c) maximális fajlagos hőbevitel esetén

a) b) c)

11. ábra:  Konzol kereszttartójának totális torzulásai [mm]  
a) mi nimális, b) átlagos és c) maximális fajlagos hőbevitel esetén

a)

b)

c)



Acélszerkezetek 2022/különszámAcélszerkezetek 2022/különszám 11

5 .2 . Modellezett hossz hatása

Hegesztésszimuláció során a modell hosszának igen ko-
moly jelentősége lehet. A varrattengelyek irányában az 
axiális értelemben vett zsugorodás nyomófeszültségeket 
indukál a varratvégek környezetében, ezektől  távolodva a 
sajátfeszültségek átváltanak húzásba. Azonban, ha túl rö-
vid modellt vizsgálunk, az ún. zavart zónák összemetsződ-
nek, és a középső keresztmetszetben sem alakul ki az a 
sajátfeszültség-rendszer, amely egy hosszú elem valós vi-
selkedésére jellemző. Ennek bemutatására a járdakonzol 
pályalemezének és hosszbordáinak hegesztését vesszük 
górcső alá. A lemezvastagságok, az anyagmodell és a fajla-
gos hőbevitel az 5.1 pontban a vonatkozó lokális modell-
nél taglaltaknak felelnek meg. A három hosszbordával ren-
delkező elemnél a hegesztési sorrendet a 12. ábra foglalja 
össze. 

A hegesztés hatására kialakuló von Mises sajátfeszült-
ségeket a 13. ábra, a torzulásokat a 14. ábra összegzi 
500 mm, 1000 mm és 1500 mm hosszú modellek esetén 
(bordák távolsága 690 mm). Az övben levő sajátfeszültsé-

gek eloszlása és a deformációk is jól mutatják, hogy a rö vid, 
500 mm hosszú elemek egy, a valóságban több méte res 
elem esetén igencsak eltérő eredményeket szolgáltatnak, 
mint a valóság. A von Mises feszültségeket egy hosszirányú 
metszetben kiértékelve (a modellezett szélesség felében, 
15. ábra) azt láthatjuk, hogy a vízszintes tengelyen feltün-
tetett normalizált hosszirányú koordináta (Z/L) szerint az  
L = 500 mm hosszú modellnél a zavart zónák összemet-
sződnek, nem tud kialakulni egy konstans feszültségérték 
a közbenső szakaszon sem. Az 1000 mm-es esetben már 
faj la gosan lecsökken a zavart zóna mérete (kb. 25% a vége-
ken), és a középső zónában a sajátfeszültségek 6–8% elté-
réssel visszaadják az 1500 mm-es modellnél tapasztaltakat.  

12. ábra:  Hegesztési sorrend járdakonzol pályalemezének  
és hosszbordáinak hegesztésénél

13. ábra:  Von Mises sajátfeszültségek [MPa] járdakonzol pálya lemezének és hosszbordáinak hegesztésénél, modellhossz:  
a) 500 mm, b) 1000 mm és c) 1500 mm

a)

b)

c)

14. ábra:  Torzulások [mm] járdakonzol pályalemezének és hosszbordáinak hegesztésénél, modellhossz:  
a) 500 mm, b) 1000 mm és c) 1500 mm

a)

b)

c)
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Ez össz hangban van a torzulásokkal is (14. ábra), ott is 
ugyan ezt a tendenciát láthatjuk. Összességében levonhat-
juk a következtetést, hogy egy ilyen kialakítás mellett a 
bordák közötti távolság minimum kétszeresét fontos mo-
dellezni azért, hogy a jellemző torzulásértékeket és saját-
feszültség-eloszlást a középső keresztmetszetben meg tud-
juk határozni egy, a hídépítésben alkalmazott, több méter 
hosszú elem esetén.

5 .3 . Hegesztési sorrend hatása

A végeselemes modell hosszára irányuló vizsgálatnál al-
kalmazott járdaelemet vizsgáljuk ebben az alfejezetben is. 
Célunk a hegesztési sorrend hatásának érzékeltetése a vizs-
gált kialakítás mellett. A varratsorok hegesztési sorrendje a 
három analizált esetben (12. ábrának megfelelően balról 
jobbra haladva):
• 1. modell: 5, 6, 3, 4, 1, 2
• 2. modell: 3, 3, 2, 2, 1, 1
• 3. modell: 2, 2, 1, 1, 3, 3

A teljes torzulások (torzulások vektoriális összege) 
7.1÷7.3 mm között változtak (16. ábra) a három igen-
csak különböző hegesztési sorrend esetén. Ez a mindössze 
0.2 mm széles tartomány igen csekélynek mondható a 
maximumhoz képest, így kijelenthető, hogy a hegesztési 
sorrend ennél a konkrét kialakításnál nem befolyásolja 
jelentősen a gyártást követő kiindulási alakot.

6 . NUMERIKUS EREDMÉNYEK VALIDÁLÁSA
A kifejlesztett lokális numerikus modellek validálását nyú-
lásmérési eredményekkel történő összehasonlítás alapján 
végeztük el. A K jelű járdakonzol és a P2 pályaelem egy-
egy kereszttartójánál a gerinc–öv kapcsolat hegesztése 
köz ben nyúlásmérő bélyegekkel mértük az alsó övben a 
hosszirányú sajátfeszültségeket. A nyúlásmérő bélyegek 
a hegesztési varrattól relatíve távol helyezkednek el, a 
szerkezeti hőmérséklet mindegyik vizsgált pontban 120 °C 
alatt maradt, ami a mérőrendszer üzemszerű működéséhez 
elengedhetetlen volt. A mérés hátterét és részleteit a pro-
jekt teljes mérőrendszerét és a mérési eredményeket glo-
bálisan bemutató [6] publikáció tárgyalja. A járdakonzol 
esetén a mért sajátfeszültségek átlaga 61.5 MPa volt, míg a 
vonatkozó WPS-ben megadott legnagyobb fajlagos hőbevi-
tel alkalmazása mellett a nyúlásmérő bélyegek (SG7/1 és 
SG7/2) helyén ~60 MPa nagyságú nyomófeszültséget kap-
tunk a hegesztés numerikus szimulációjával, ami mind-
össze 3%-os eltérést jelent. Ehhez hasonló módon a P2 
pályaelem kereszttartójának övében 55 MPa nagyságú nyo-
mófeszültséget szimuláltunk, a mérés ebben az esetben 
~11%-kal nagyobb, 62 MPa volt (SG3 jelű bélyegek), ami 
szintén jó egyezést jelent.

A közbenső P2 pályaelemen a középső trapézborda kör-
nyezetében levő nyúlásmérő bélyegek pozícióját a 18. áb
ra mutatja be, míg az egyes gyártástechnológiai fázisok-
ban mért és szimulált eredményeket az 1. táblázat foglalja 
össze. A borda gerincén két bélyeget (SG3-6 és SG3-7) is 
elhelyeztünk, hogy a maradó nyúlások és sajátfeszültségek 
magasság menti alakulását minél jobban fel tudjuk tér-
képezni. A két bélyeg a pályalemeztől 100 mm, illetve 
200 mm távolságra került installálásra. Az elemhez köthető 
gyártástechnológiai fázisok (és egyben az időben pontsze-
rű mérések ideje) a következők voltak. A nyúlásmérést a 
pálya lemez készülékezése és lefeszítése – R = 14 100 mm 
nagyságú görbületi sugár előidézése – után kezdtük  
(0. fázis,), az első érdemi mérés az öt darab trapézbor-
da felhegesztése után volt esedékes (1. fázis). A cikkben 
be mutatásra kerülnek továbbá a feszítés megszüntetését 
követő állapot nyúlásmérési eredményei (2. fázis). A trapéz-
bordák esetleges egyengetésének, valamint a kereszttartó 
hegesztésének hatásával jelen esetben nem foglalkozunk.  

15 . ábra:  
Von Mises sajátfeszültségek [MPa] 
hosszirányú metszetben kiértékelve

16. ábra:  Torzulások [mm] eltérő hegesztési sorrendek esetén:  
a–c) 1–3 . modell

a)

b)

c)
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A végeselemes modell hosszát a paramétervizsgálatnál ka-
pott eredmények alapján vettük fel, a teljes pályaelem he-
lyett egy 1800 mm hosszú darabot vizsgáltunk.

A trapézbordák hegesztését követően a pályalemezben 
(SG3-8) mértük a legnagyobb hosszirányú nyomást. A bor-
dában ébredő nyúlások a magasság mentén változnak: a 
pályalemezhez közelebb nagyobb, távolabb kisebb nyúlások 
alakulnak ki, a borda szélső szála lényegében feszültség-
mentes. Ez a trend jól illeszkedik a szakirodalmi adatok-
hoz [3]. A magyarázat abban keresendő, hogy a szelvény 
semleges tengelye a pályalemez alatt, kb. a magasság egy-
harmadában van, így hegesztés során a hegfürdő megszilár-
dulása és a varratfém hűlése során külpontos hajlítás ter-
heli a keresztmetszetet. A 2. fázisban a feszítés megszün-
tetése és a szerkezet visszarugózása történik meg, ennek 

jelentősebb (~40–50 μm/m a mérés alapján) hatása csak a 
pályalemezen elhelyezett bélyegen (SG3-8) és a borda alján 
(SG3-5) volt, előbbinél további nyomás, utóbbinál húzás 
jelentkezett. A hegesztésszimulációs eredmények maxi-
mum jól közelítik a mérési eredményeket. A legnagyobb 
abszolút eltérés a végeselemes és mérési eredmények 
között 11 μm/m (~4%) volt az SG3-7 jelű bélyegnél.  
A visszarugózás hatását is relatíve nagy pontossággal sike-
rült modellezni, az SG3-7 jelű, trapézbordán levő nyúlás-
mérő bélyeget leszámítva a méréshez képest az eltérés   
minden esetben 10%-on belül volt. A numerikus modell 
alapján kapott hosszirányú feszültségmezőket az előfe szí-
tést és trapézbordák hegesztését, valamint a feszítés meg-
szüntetését és a visszarugózást követően a 19. ábra mu - 
tatja be.

17. ábra:  Tengelyirányú sajátfeszültségek [MPa] a validáláshoz alkalmazott a) K járdakonzolhoz és b) P2 pályaelemhez tartozó kereszttartók 
esetén, illetve a nyúlásmérésnél alkalmazott bélyegek pozíciója

a) b)

18. ábra:  Nyúlásmérő bélyegek pozíciója  
a P2 pályaelemen

1 . táblázat:  Hosszirányú nyúlások [μm/m] mérés és végeselemes modell (VEM) alapján a különböző fázisokban 
(szimmetriatengely bal és jobb oldalának megfelelő bélyegpozíciók alapján egy tartományt adtunk meg 
– min . ÷ max . érték)

Nyúlásmérő bélyeg 
jele

Hosszirányú nyúlás [μm/m]

1 . fázis: trapézbordák hegesztése után 2 . fázis: feszítés megszüntetése után

mérés VEM mérés VEM

SG3-5   –12  –10 29 30

SG3-6 –144 –147 –149 –133

SG3-7  –94  –87 –89 –61

SG3-8 –326 –337 –381 –358
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19. ábra:  Hosszirányú feszültségek [MPa] a) előfeszítés és bordák hegesztése után, illetve b) visszarugózás után

a) b)

7 . ÖSSZEFOGLALÁS, KONKLÚZIÓ

Jelen cikkben a Monostori híd gyártási egységeivel, azon 
belül is a hegesztett kötések numerikus vizsgálatával 
foglalkoztunk. A lokális modellek kiváló lehetőséget nyúj-
tanak arra vonatkozóan, hogy a hegesztéstechnológiai 
paraméterek hőmérsékleti mezőkre, sajátfeszültségekre és 
torzulásokra gyakorolt hatását hegesztésszimuláció alkal-
mazásával jobban körüljárjuk, illetve megértsük a gyártás 
és üzemeltetés során felmerülő esetleges problémákat.  
A szimulációk alapján megfogalmazott legfontosabb követ-
keztetéseket itt összegezzük.
•  A projekt során kidolgoztunk a Monostori híd részegy-

ségeire vonatkozóan egy numerikus keretrendszert a 
hegesztési folyamat szimulálására, mely tartalmaz olyan 
parametrizált kötéskialakításokat és jellemző varrattípu-
sokat, mely további hídépítési alkalmazásoknál is fel-
használható a jövőben.

•  A hegesztés okozta jellemző hőmérsékleti mezőket, 
maradó feszültségeket és torzulásokat tranziens termo-
mechanikai analízis segítségével határoztuk meg. A he-
gesztésszimulációs modellt mérési eredmények alapján 
validáltuk.

•  Elvégeztünk végeselemes paramétervizsgálatokat is, me-
lyek a hőbevitel, hegesztési sorrend és a végeselemes 
modell hosszának eredményekre gyakorolt hatását voltak 
hivatottak vizsgálni.

•  A vizsgált lokális modelleknél azt tapasztaltuk, hogy a 
fajlagos hőbevitel-változás mértéke gyakorlatilag meg-
egyezett a torzulásoknál tapasztalt változás mértékével, 
míg a kereszttartó vizsgálatánál a fajlagos hőbevitel 
15%-os megváltozása az övben kialakuló nyomó saját-
feszültségekben 30%-os változást eredményezett.

•  A végeselemes modell hosszára irányuló vizsgálat alapján 
levonhatjuk a következtetést, hogy egy ortotrop pálya elem 
hegesztésszimulációja során a bordák közötti távolság 
minimum kétszeresét szükséges modellezni azért, hogy 
a jellemző torzulásértékeket és sajátfeszültség-eloszlást 
meg tudjuk határozni a középső keresztmetszetben.

•  A hegesztési sorrend hatását a torzulások tekintetében 
kvalitatív módon összehasonlítva azt tapasztaltuk, hogy 
a vizsgált kialakítás esetén elhanyagolható mértékben 
befolyásolta a hegesztést követő alakot és a torzulás 
mértékét.

A kidolgozott komplex numerikus modellt nyúlásmérési 
eredmények alapján validáltuk. 
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A MONOSTORI HÍD SZERELÉSI EGYSÉGÉNEK 
EGYSZERŰSÍTETT HEGESZTÉSSZIMULÁCIÓJA

SIMPLIFIED WELDING SIMULATION  
OF AN ASSEMBLY UNIT OF MONOSTOR BRIDGE

Kollár Dénes adjunktus, 
Joó Attila László egyetemi docens,
Völgyi István egyetemi docens,
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A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye tem 
(BME), illetve konzorciumi partnerei 2018ban indí-
tották el a 20171.3.1VKE201700040 számú, NKFI 
Alapból megvalósuló kutatásfejlesztési projek tet.  
Az elmúlt években egyre inkább nő az Ipar 4.0 tech-
nológiák és automatizálási vívmányok, ehhez kap 
  csolódóan a szimuláció jelentősége. A cikk egy spe ciális 
területre, a hegesztés numerikus  szimulációjára kon-
centrál, illetve a virtuális gyártás adta lehetőségek-
kel és előnyökkel foglalkozik egy hídépítési példát 
gór cső alá véve. A publikáció középpontjában a Mo
nos tori híd egy szerelési egységének egyszerűsített 
modellezése áll. A modellezés során globális véges ele
mes modelleket és egyszerűsített hegesztésszimu lá 
ciós módszereket alkalmazunk. Alapvetően igen nagy  
számítási kapacitásra van szükség a  gyártási folya-
matok szimulációjához, azonban a felsorolt fel té te le
zések mellett van lehetőség megfelelő hatékony  ság gal 
nagyméretű elemek vizsgálatára hegesztés közben. 
A részletes, tranziens termomechanikai analí zis sel 
szemben a hegesztés közben kialakuló hőmér sék leti 
mezőket és sajátfeszültségeket nem, vagy csak bizo
nyos feltételezések mellett tudjuk követni. Ezzel szem
ben a lehűlést követően előálló torzulások hatéko  
nyan meghatározhatók.

In 2018, the Budapest University of Technology 
and Economics (BME) and its consortium partners 
launched the R&D project 20171.3.1VKE2017
00040, funded by the NRDI Fund. In recent years, the 
importance of Industry 4.0 technologies and automa-
tion achievements, including simulation, has been 
increasing. This article focuses on a specific area, the 
numerical simulation of welding, and discusses the 
possibilities and benefits of virtual manufacturing, 
focusing on a bridge construction example. The paper 
deals with simplified modelling of an assembly unit 
of the Monostor bridge; global finite element models 
and simplified welding simulation methods are used. 
In general, large computational capacity is required 
to simulate manufacturing processes; however, under 
the assumptions listed above, it is possible to inves-
tigate large elements during welding with sufficient 
efficiency. On the other hand, temperature fields and 
residual stresses during welding cannot be modelled, 
or only with certain assumptions, in contrast to de-
tailed transient thermomechanical analysis. On the 
contrary, distortions after cooling can be effectively 
determined.

1 . BEVEZETÉS

A ’Hálózatosodott technológiák alkalmazása acélszerkezetek 
tervezése, gyártása, szerelése, fenntartása és kapcsolódó 
szolgáltatások területén’ című, 2017-1.3.1-VKE-2017-00040 
számú kutatás-fejlesztési projektet a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), illetve konzorciu-
mi partnerei indították 2018-ban. A projekt középpont-
jában globálisan az Ipar 4.0 technológiák és automatizálá-
si újítások építőiparban történő alkalmazása áll. Az elmúlt 
években reflektorfénybe került többek között az additív 
gyártástechnológia, az autonóm robotok és a szimuláció 
is. Ebben a cikkben utóbbival, a szimulációval, azon belül 
is a hegesztés numerikus szimulációjával foglalkozunk. 
A virtuális gyártás jelentős előnyöket és kiaknázatlan le-
hetőségeket rejt magában tervezők, kivitelezők és gyártók 
számára egyaránt. A hegesztés közben lejátszódó összetett 
jelenségek hatását virtuális gyártmányokon vizsgálhatjuk, 
így többek között a kialakuló hőmérsékleti mezők, saját-
feszültségek és torzulások is meghatározhatók, illetve érté-

kelhetők előzetesen. Ilyen módon nemcsak a gyártástech-
nológia fejlesztésére, de összeszerelés szempontjából kri-
tikus folyamatok modellezésére és az üzemeltetés közben 
esetlegesen felmerülő problémák minimalizálására is al-
kalmas. Másfelől a gazdaságos gyártáshoz is hozzájárul, a 
valós selejtek száma csökkenthető. Ahogy arra már korábbi 
publikációnkban [1] utaltunk, a hegesztésszimulációnál fel-
merülő nagy számítási kapacitás miatt elsősorban lokális 
modellek alkalmazásával találkozunk a szakirodalomban. 
Ezzel szemben jelen cikkben a Monostori híd egy szerelési 
egységének egyszerűsített hegesztésszimulációját vesszük 
górcső alá, mely alkalmas a hegesztésből adódó torzulások 
hatékony meghatározására.

2 . PROBLÉMAFELVETÉS
A hegesztésből adódó torzulások és sajátfeszültségek prob-
lémakörével Szerzők [1] publikációban foglalkoznak rész-
letesebben. A lokális végeselemes modellek alkalmazására, 
a hegesztés modellezésének hátterére szintén az említett 
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cikkben tértünk ki. A validált lokális modelleket követően 
lehetőség van nagyobb modelleket építeni, illetve a vizs-
gált Monostori híd nagyobb szerelési egységeit is vizsgálni 
bizonyos modellezési egyszerűsítések mellett. Korábban az 
igen komoly hardverigény és a számítási idő miatt gyakor-
latilag képtelenség volt a nagy és összetett szerkezetek 
hegesztésszimulációja. Napjainkban azonban a számítás-
technikai és szimulációs fejlesztéseknek köszönhetően már 
megvalósítható a nagyméretű hegesztett kötések és szer-
kezetek megfelelően pontos vizsgálata is. Ettől függetlenül 
ki kell jelenteni, hogy a számításoknak még mindig van-
nak határai. Felsorolásra kerülnek különböző hegesztésszi-
mulációs módszerek, melyek elsősorban a háromdimenzi-
ós tranziens termomechanikai analízis számítási igényének 
és idejének redukálását célozzák meg, ez elengedhetetlen 
nagyméretű szerkezetek végeselemes hegesztésszimuláció-
ja során. 

A szakirodalomban különböző egyszerűsített módszerek-
kel találkozhatunk, melyek bizonyos korlátok között alkal-
mazhatók hegesztésszimuláció elvégzésére. Ilyen példának 
okáért a kétdimenziós tranziens analízis [2–5], a varrat-
sorok összevonásán, egyben kezelésén alapuló model-
lezési technika (’lump-pass analysis’) [6–10], a varrat hű-
lésén és zsugorodásán alapuló analízistípus (’shrinkage 
analysis’) [11–14] vagy az inherens alakváltozási módszer 
(’inherent strain method’) [15–17]. Előnyük, hogy akár 
nagyságren dekkel rövidebb futási időkkel kapunk informá-
ciót a hegesztett szerkezet sajátfeszültségeiről vagy torzu-
lásairól, azonban az egyszerűsítések magukban hordozzák 
az információvesztést is. A kétdimenziós analízis jellegéből 
adódóan csak vonalas, illetve tengelyszimmetrikus ese tek-
ben alkalmazható, azonban már ezekben a relatíve egy-
szerű esetekben is elveszítjük a lokális hőforrás  térbeli 
mozgásából és a szerkezet térbeliségéből adódó jelenségek 
nagy részét (pl. horpadás- vagy kardosságjellegű imper-
fekciók). A ’lump-pass analysis’ alkalmazása elsősorban 
sok varratsoros esetekben lehet kifizetődő. A varratsorok 
összevonásán alapuló modellezési technika  drasztikusan 
lerövidítheti a hagyományos tranziens analízis futási ide-
jét, míg a torzulások és sajátfeszültségek egészen jól meg-
határozhatók. A varrat hűlésén és zsugorodásán alapuló 
’shrinkage analysis’ egy igencsak egyszerűsített módszert 
takar, azonban jól követhető mérnöki szemlélet van a hát-
terében. A varratok hűlés hatására lejátszódó zsugorodá-
sát – kísérleti vagy szimulációs úton kalibrált – ekvivalens 
li neáris hőtágulási együttható definiálásával, illetve meg-
felelő hőmérséklet-változással modellezhetjük. Nemcsak 
test elemek, hanem héjelemek is alkalmazhatók, utóbbi 
jelen tősen lecsökkenti a numerikus modell szabadságfokát.  
A varratok vagy varratszakaszok lehűlésének modellezése 
ilyen módon hatékony módon segíti nagy elemek esetén 
a hegesztésből adódó torzulások megértését, illetve vizs-
gálatát, ami gyártástechnológia fejlesztésénél, hegesztési 
sorrendek megválasztásánál igencsak kifizetődő lehet. Hát-
ránya ezzel szemben, hogy a maradó feszültségek nem, 
vagy csak lényeges feltételezések mellett határozhatók meg. 
Az inherens alakváltozási módszer komplex lokális nu-
merikus modellek (pl. háromdimenziós tranziens analízis) 
eredményeit, a képlékeny nyúlásokat alkalmazza közvetle-
nül a torzulások meghatározására. A szakirodalomban jel-
lemzően héj végeselemes modellekkel találkozunk, ennek 
viszont feltétele, hogy a lokális testelemes modelleknél 
meghatározott képlékeny alakváltozásokat (a nyúlástenzor 
minden elemét beleértve) átlagolni szükséges a lemez-
vastagság mentén. Ezt követően az átlagolt nyúlásokat a 

globális héjmodell végeselemes hálójára vetítve az egyes 
hegesztett kötések környezetében kialakuló torzulások, 
illetve ezek a szerkezet egészére gyakorol hatása vizsgál-
ható. Összességében kijelentető, hogy az egyszerűsített 
mo dellezési módszerek megválasztásánál igen sok kérdés 
körül járandó a célfüggvénytől függően.

3 . MODELLEZÉSI STRATÉGIA
Jelen cikkben a Duna-híd kapcsán validált lokális model-
lekből indulunk ki (melyekről részletesen [1] publi ká ció-
ban írtunk), majd a varrat hűlésén és zsugorodásán ala-
puló módszert (’shrinkage analysis’) alkalmazzuk egy teljes 
szerelési egység, egy pályaelem hegesztésből adódó torzu-
lásainak meghatározására. A modellezés főbb lépései a kö-
vetkezők:
•  pályaelem lokális testelemes modelljének vizsgálata és 

validálása mérési eredmények alapján tranziens három-
dimenziós termomechanikai analízis alkalmazása mellett,

•  pályaelem egyszerűsített lokális modelljének felépítése 
héjelemekkel,

•  varratokhoz tartozó ekvivalens hőtágulási együttható 
(αeq) kalibrálása torzulások összehasonlítása alapján,

•  szerelési egység globális modelljének felépítése héjele-
mekkel,

•  a kalibrált ekvivalens hőtágulási együtthatók alkalmazása 
a varratokat reprezentáló héjelemeken,

•  torzulások meghatározása eltérő hegesztési sorrendek 
mellett.

4 . NUMERIKUS MODELL BEMUTATÁSA
A cikkben csak a globális modell szimulációjának hátte-
rét mutatjuk be, a kiindulásként használt, validált loká-
lis végeselemes modellek bemutatásáról részletesen [1] 
pub likációban írtunk. Az egyszerűsített gyártásszimuláció 
során az említett cikkhez hasonlóan csak a hegesztés mo-
dellezésére fókuszálunk, a további gyártási folyamatok ha-
tását nem vizsgáljuk. A varrat hűlésén és zsugorodásán 
alapuló módszert (’shrinkage analysis’) ANSYS általános 
célú végeselemes szoftverben dolgoztuk ki, mellyel a tor-
zu lások effektív módon analizálhatók. A Monostori híd 
felszerkezetének és keresztmetszetének egy tipikus sze re-
lési egységét vizsgáljuk. A közbenső P2 pályaelem (1. áb
ra) öt trapézbordával, háromméterenként pedig íves ke-
reszttartókkal rendelkezik. A pályalemez vastagsága 14 mm, 

1. ábra:  Egy P2 pályaelem a fesztíőpadon hegesztés közben 
Bedzinben
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bi teherlépcsőben elemezzük, ahol az összes kényszert el-
távolítjuk a rendszerből (csak azokat tartjuk meg, amelyek 
megakadályozzák a merevtestszerű mozgást). 

A viszonylag vastag lemezek modellezéséhez testele-
mek alkalmazása lehet szükséges, ahol a hőmérséklet vas-
tagság menti változása lényeges hatással bír, míg vékony 
lemezek héjelemekkel is szimulálhatók. Esetünkben négy-
csomópontú héj végeselemeket (SHELL181), illetve bi-
lineáris izotrop felkeményedő anyagmodellt alkalmazunk 
von Mises-féle folyási kritériummal, mely a folyáshatár  
(fy = 355 MPa), a rugalmassági modulus (E = 210 GPa) és a 
tangens modulus (E/100) megadásával került meghatározás-
ra. A héjelemes modelleket a 2. ábra mutatja be. Egyfelől 
bemutatásra kerül a kalibráláshoz alkalmazott lokális mo-
dell és a varratok környezete, illetve a teljes szerelési egység 
végeselemes modellje.

a hosszborda falvastagsága 8 mm, az elem szélessége 
3000 mm. A tervek alapján a vizsgált bordák 292 mm ma-
gasak. A hegesztési varratok egysoros fél-V varratok voltak, 
a trapéz alakú hosszbordákon 45°-os leélezési szöggel és 
tömörhuzal-elektródás, fedett ívű hegesztési eljárással (121) 
készülnek. A szerelési egység teljes hossza 15 050 mm.  
A kereszttartó gerincvastagsága 12 mm, magassága 1616 mm  
és 1800 mm között változik. A kereszttartó öve 300 × 16 
keresztmetszetű. A kereszttartó öve a gerinchez, illetve a 
trapézbordák a pályalemezhez és a kereszttartóhoz kétolda-
li, 4 mm-es gyökméretű sarokvarrattal csatlakoznak. Utób-
bi varratok tömörhuzal-elektródás, aktív védőgázos ívhe-
gesztési eljárással (135) készülnek.

A hegesztésből adódó torzulások egyszerűsített elem zé-
se a hegesztési varratot alkotó végeselemek kontrakcióján 
(εth = αeq × ΔT) alapul, melyet egy ekvivalens hőtágulá-
si együtthatóval (αeq), az egyes alkatrészek referencia- 
hőmérsékletével (Tref), illetve hőmérséklet-különbséggel  
(ΔT = T – Tref) írhatunk le. A referencia-hőmérsékletet a 
lik vidusz hőmérsékletetnek megfelelően 1505 °C-nak fel-
tételeztük, míg a modellkalibráció az ekvivalens hőtágulá-
si együttható változtatásával történt. Megjegyezzük, hogy 
a kalibráció alapja a termikus alakváltozás kalibrációját 
jelenti, így lényegében az alkalmazott szoftvertől függő en 
változtathatjuk a hőmérséklet-különbséget is vagy közvet-
lenül a termikus alakváltozás értékét, a hatás meg egyezik. 
A módszer alkalmazása során nincs szükség termo metal-
lurgiai analízis elvégzésére, miközben a mechani kai ana-
lízisben az elasztoplasztikus anyagmodellt, illetve a termi-
kus alakváltozást leíró paramétereket adjuk meg. A kez-
deti teherlépcsőben a hegesztési varrat csomópontjainak 
hőmérsékletét likvidusz hőmérsékleten rögzítjük, így egy 
feszültségmentes állapotot kapunk. Ezt követően a továb-
bi teherlépcsők során minden egyes hegesztési  varratot 
vagy varratsort mesterségesen hűtünk le a környezeti hő-
mérsékletre. A szimulációban figyelembe vesszük a nagy 
el mozdulások elvét, figyelmen kívül hagyva a mozgó hőfor-
rást és a tranziens jelenségeket. A numerikus eljárás le-
hetővé teszi, hogy akár nagy, több száz hegesztési varratot 
tartalmazó szerkezeteket is kezelni lehessen, miközben a 
számítás viszonylag rövid idő alatt elvégezhető. Végezetül 
a készülékezés (pályaelem lefeszítése hegesztés közben) 
hegesztés okozta torzulásokra gyakorolt hatását egy továb-

a)

b)

2. ábra:  Egyszerűsített numerikus modellek:  
a) lokális modell kalibrációhoz és  
b) teljes szerelési egység modellje

3. ábra:  Torzulások [mm] a) testelemes (tranziens analízis) és b) héjelemes (’shrinkage analysis’) lokális modellek esetén

a) b)
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5 . MODELLKALIBRÁCIÓ

A modellezési stratégiánál taglaltaknak megfelelően elő-
ször szükséges a varratokhoz tartozó ekvivalens hőtágulási 
együttható kalibrálása torzulások összehasonlítása alapján. 
Ehhez referenciaként a pályaelem-mérési eredmények alap-
ján validált, lokális testelemes modelljét vesszük alapul. Az 
összehasonlítás és kalibráció során az előfeszítést is model-
lezzük. A lokális testelemes modell és az annak megfelelő 
héjelemes modell torzulásait a 3. ábra összegzi, a vonatko zó 
ekvivalens hőtágulási együttható  αeq = 2.22 × 10–6 1/°C  
értékű volt. A hegesztési sorrend megegyezik az [1] pub-
likációban bemutatottal, azaz a varratsorok hegesztési 
sor rendje a következő logikát követi. Először a középső, 
3. borda hegesztését modellezzük, a két tompavarrat szi-
multán kerül meghegesztésre. Ezt követi a mellette lévő, 
2. borda, majd a 4. borda. Így alternálva ugrálva következik 
az 1., majd az 5. borda. Összehasonlításként a tranziens 
analízis számítási ideje 54 800 s, az egyszerűsített módszer 
esetén 280 s volt. Előbbinél ~174 000 nyolccsomópon-
tú testelemet, utóbbinál ~11 500 négycsomópontú héj-
elemet alkalmaztunk. A maximális torzulás 4.3 mm volt.  
Az EN 1090-2 jelű szabvány B.13. táblázatában a hídpályák 
síklapúságára vonatkozó gyártási tolerancia az EN 10029 
alapján S síklapúsági osztálynak kell, hogy megfeleljen.  
Ez 355 MPa névleges folyáshatár esetén maximálisan 6 mm-
es síktól való eltérést engedélyez 2000 mm bázishosszon 
mérve a 14 mm vastag és 3000 mm széles pályaelemnél, 
aminek megfelel a szimulált eset is.

6 .  SZERELÉSI EGYSÉG 
HEGESZTÉSSZIMULÁCIÓJA

Az ekvivalens hőtágulási együttható kalibrálását követően 
a teljes, 15 050 mm hosszú, öt kereszttartóval rendelkező 
P2 szerelési egységet vizsgáljuk a részletezett egyszerűsített 
módszer alkalmazása mellett. A végeselemes modell hálózá-
sa keresztmetszeti értelemben megegyezik a kalibrációnál al-
kalmazottal, ez átlagosan 20–25 mm-es elemméretet jelent, 
így összesen ~62 500 négycsomópontú héjelem alkotja a 
numerikus modell. Az előfeszítés és készülékezés hatását 
a valóságnak megfelelően – R = 14 100 mm nagyságú gör-
bületi sugárral – figyelembe vesszük. A modellezett lépések 
a következők voltak:
1.  pályalemez feszítése és készülékezése, minden más elem 

inaktív (a pályalemez toldásait itt nem modelleztük),
2.  öt trapézborda és a vonatkozó varratelemek aktiválása, 

a varratelemek hőmérsékletének (likvidusz hőmérséklet) 
előírása,

3.  trapézbordák hegesztése: varratelemek visszahűtése a 
környezeti hőmérsékletre,

4.  visszarugózás modellezése előfeszítés megszüntetése 
után,

5.  kereszttartók és a vonatkozó varratelemek aktiválása, a 
varratelemek hőmérsékletének (likvidusz hőmérséklet) 
előírása,

6.  kereszttartók hegesztése: varratelemek visszahűtése a 
környezeti hőmérsékletre, először kereszttartó gerincé-
nek egyik, majd másik oldalán.

A főbb modellezett lépések után kapott torzulásokat a 
4. ábra mutatja be. A teljes folyamat futási ideje mindössze 
968 s volt a szerelési egység globális modelljére nézve, ami 
meglehetősen rövidnek mondható a lokális modell tran-
ziens analízisénél tapasztaltakkal párhuzamba állítva. 

A maximális síktól való eltérés a középső keresztmetszet-
ben 4.3 mm volt (5. ábra), ami megfelel az EN 10029 
szabványban definiált S síklapúsági osztálynak (<6 mm). 
Hosszirányban merevített lemezeknél a megengedhető 
kardosság mértéke az EN 1090-2 szabvány B.7. táblázata 
alapján 1. osztály esetén a/400, azzal 15050 mm/400 =  
= 37.6 mm, aminek a virtuálisan legyártott szerelési egy-
ség eleget tesz a ~30 mm-es amplitúdójú kardossággal.  
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy további egyengetési 
munkálatokra adott esetben ne lenne szükség, de látszik a 
numerikus eredmények alapján is, hogy a gyártók által ki-
talált gyártástechnológia kevés utólagos munkatöbblettel is 
működőképes a vizsgált szerkezet esetén. Mindez bizonyít-
ja, hogy a hegesztés numerikus modellezése ilyen módon 
nagy segítség lehet gyártástervezés során. Előzetesen akár 

a)

b)

c)

4 . ábra:  Teljes szerelési egység torzulásai [mm]  
a) 3 .,  
b) 4 . és  
c) 6. modellezett lépést követően (nagyítás: 5×)
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több tucat variáns is elemezhető, így a legjobbnak ítélt ver-
zió kerülhet kiválasztásra, melynek eredménye a selejtek 
számának csökkentése.

7 . ÖSSZEFOGLALÁS, KONKLÚZIÓ
Jelen cikkben a Monostori hídnál felmerülő hegesztésszi-
mulációs feladatokkal, azon belül is hegesztett egységek 
egyszerűsített vizsgálatával foglalkoztunk, mely alkalmas-
nak bizonyult a torzulások kvantitatív meghatározására, 
illetve különböző hegesztéstechnológiai paraméterek tor-
zulásokra gyakorolt hatásának elemzésére. A szimulációk 
alapján megfogalmazott legfontosabb következtetéseket itt 
összegezzük.
•  A projekt során kidolgoztunk a Monostori híd szerelési 

egységére vonatkozóan egy héjelemeket alkalmazó nu-
merikus algoritmust a hegesztési folyamat egyszerűsített 
szimulálására, mely a varratelemek zsugorodásán alap-
szik, és a tranziens analízisnél nagyságrendekkel gyorsab-
ban alkalmas a hegesztésből adódó torzulások meg ha tá-
rozására.

•  A módszer nem alkalmas a sajátfeszültségek meghatá ro-
zására.

•  A torzulások kvantitatív vizsgálatához elengedhetetlen 
az ekvivalens hőtágulási együttható kalibrációja validált 
tranziens modell vagy tisztán mérés alapján.

•  A hegesztésszimulációs eredmények alapján a numeri-
kus modellezés igen nagy segítség lehet gyártásterve-
zés során, mivel előzetesen több variáns (megfogási 
viszonyok, hegesztési sorrend stb.) is vizsgálható, ezzel 
csökkentve a selejtek számát és az utólagos korrekciós 
munkálatok mértékét.
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Somogyi József Árpád földmérő és térinformatikai mérnök 
4iG Nyrt.

A 20171.3.1VKE201700040 számú – a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), il-
letve konzorciumi partnerei együttműködésével indí-
tott – kutatásfejlesztési projekt középpontjában az 
Ipar 4.0 modern információs technológiai és automa-
tizálási vívmányok építőiparban történő alkalmazá-
sa áll. A projektben fejlett végeselemes modellek 
se gítségével szimuláltunk több, a gyártás és szerelés 
során előálló állapotot. A modellek validálásának 
fontos eszköze a valós mérésekkel való összevetés. 
Cikkünk a Monostori híd gyártása, szerelése, építése 
és próbaterhelése során végrehajtott méréseket mu-
tatja be. Lézerszkennelési, nyúlásmérési és fotokor-
relációs méréseket mutatunk be.

The research and development project Grant No. 
20171.3.1VKE201700040, project of Budapest 
Uni versity of Technology and Economics and its con-
sortium partners, focuses on the application of In
dustry 4.0 modern information technology and auto
mation achievements in the construction industry. 
Several phases of manufacturing and assembly 
were modelled using advanced finite element mod-
els. Comparing measured and calculated results is 
a necessary step in validating engineering models. 
This paper deals with the measurements carried out 
during manufacturing, assembly, erection, and proof 
load testing of the Monostor bridge. Results of la-
ser scanning as well as strain measurements using 
Wheatstone bridge and digital image correlation 
method are shown in this article.

1 . BEVEZETÉS

A BME, a Carboferr Zrt. és a 4iG Nyrt. 2018-ban három-
éves kutatás-fejlesztési programot indított pályázati keretek 
között. A projekt teljes időtartamára évente hat, összesen 
tizennyolc részfeladatot határoztunk meg. A program célja 
a modern információtechnológiai vívmányok építőipari al-
kalmazásának elősegítése (Ipar 4.0 technológia).

A hazai és nemzetközi gyakorlatban az acélszerkezetek 
gyártása, szerelése és fenntartása során nem  alkalmaznak 
olyan összefüggő digitális rendszereket, melyek nyo mon 
tudják követni az acélszerkezeteket érő hatásokat. Termi-
kus vágás, képlékeny alakítás, melegen hengerlés vagy ép-
pen hegesztés hatására az anyagban maradó feszültségek 
és deformációk alakulnak ki. Amennyiben a szerkezetet érő 
hatások mérése a teljes megvalósulási folyamat so rán, vala-
mint a szerkezet fenntartásának időszakában is megtörté-
nik, a szerkezet teljes élettartamára vonatkozóan többletin-
for mációhoz jutunk. A nagy mennyiségű adat ki értékelése 
(Big Data Analytics) segítséget nyújthat már a szerkezet 
gyártástechnológiájának fejlesztésében és opti ma lizálásá-
ban is, ezen felül a helyszíni összeszerelést is biztonságo-
sabbá teszi. Üzemi állapotban a monitoringrendszerek al-
kal mazása számos előnnyel jár, ezt korábbi hazai példák is 
jól mutatják. Ide sorolható többek között az új M0 hárosi 
Duna-híd, a magyar–szlovén vasútvonalon levő nagyrákosi 
vasúti völgyhíd, vagy a szolnoki gyalogos Tiszavirág híd.  
Az elmúlt években robbanásszerűen növekvő igény mutat-

kozott a hidak üzemeltetői részéről, hogy a szerkezetet érő 
hatások és a szerkezeti válasz monitoringja megtörténjen. 
Ezt hivatott kezelni a projekt, annyival kiegészítve, hogy már 
a gyártási és szerelési egységeket érő különböző hatásokról 
(mint hőbevitel, képlékeny alakítás) és a szerkezeti válasz-
ról (mint nyúlások vagy torzulások) is képet kívánunk kap-
ni annak érdekében, hogy a szerkezetek állapota életciklu-
suk során minél teljesebb módon váljon követhetővé.

A kutatás-fejlesztési tevékenységhez egy-egy magasépíté-
si és hídépítési műtárgy kapcsolódik, a komáromi, új, 
ferde kábeles, közúti Duna-híd (Monostori híd) és a MC 
Bauchemie kövesgyűri telephelyén épített ipari csarnok.  
A műtárgyak építését és üzemeltetését széles körű méré-
sekkel követtük. A mérési eredmények egy BIM adatbázis-
ba épülnek. Az adatbázis tartalmazza a szerkezet terveit 
és az építés, üzemeltetés során gyűjtött adatokat. A folya-
mat utolsó nagy témaköre a műtárgy digitális  ikerpájának 
megalkotása, illetve az adatbázis elemeinek virtuális va-
ló ságban való megjelenítése. Az adatok virtuális valóság 
szem üveg segítségével jeleníthetők meg egy Tekla szoftver-
hez fejlesztett kiegészítő modul segítségével. Végső soron 
a kutatási eredmények hozzájárulnak a műtárgyak építés-
technológiájának fejlesztéséhez, elősegítve a magasabb 
mi nőségű, költséghatékony műtárgyépítést. Az építés köz-
ben gyűjtött adatok nagymértékben segítik az üzemeltető 
munkavégzését, a tartószerkezet állapotának megfigyelését 
az élettartama során.
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A kutatási tevékenység eredményeit számos további ta-
nulmányban foglaljuk össze. Jelen cikk a Monostori híd 
megvalósítása során elvégzett méréseket és azok eredmé-
nyeit mutatja be áttekintő jelleggel.

2. ELŐZMÉNYEK AZ IRODALOMBAN
A kutatási projekt olyan komplex, interaktív információs 
rendszert valósít meg, aminek nincs a nemzetközi iroda-
lomban közvetlen előzménye. Az építőipari tevékenység 
modern informatikai eszközökkel történő támogatása azon-
ban több évtizedes múltra tekint vissza. Nagy mennyiség-
ben találhatunk az irodalomban a mostani fejlesztés egyes 
elemeinek előképeként értelmezhető rendszereket.

Hidak monitoringrendszerei futótűzként terjednek kül- 
és belföldön egyaránt [1–6]. Nagyjából egy évtizede épí-
tették ki a Nagyrákosi völgyhíd, a Tiszavirág híd és a déli 
M0 Duna-híd jobb pálya monitoringrendszereit. Az ország-
ban üzemelő és a publikált nemzetközi híd-monitoring-
rendszerek száma azóta folyamatosan nő. A híd-monito-
ringrendszerek jellemzően az elkészült hidakon létesülnek, 
és szerepük a híd üzemideje alatt a híd állapotának meg-
figyelése. Leggyakoribb elemek a hőmérsékletet és a saru-
elmozdulást mérő szenzorok. Ezek gyakran egészülnek ki 
szélmérő, nyúlásmérő, gyorsulásmérő, tengelysúlymérő és 
kábelerőt mérő szenzorokkal. Egyes esetekben valamilyen 
károsodás megfigyelésére is helyeznek el szenzorokat.

A komplex szerkezetinformációs rendszerek másik ága, 
a BIM (Building Information Modelling) három évtizede 
indult el világhódító útjára [1]. A BIM célja a tervezésben 
és a kivitelezésben részt vevő szakágak munkájának össze-
hangolása, az összes szakági információ egy adatbázisban 
való integrálása [7–11]. A létesítmény digitális ikerpárjának 
alapját a tervek képezik. Ezt az adatbázist bővítik az építés 
és az üzemeltetés során.

3 . MÉRÉSEK SZEREPE A PROJEKTBEN
A mérések szerepe a projektben sokrétű. Az alkalmazott 
mé réstechnológiától függően globális, illetve lokális mé-
ré si adatokhoz jutunk. A globális mérési adatok a  szerke  - 
zet megvalósult geometriájának meghatározását szolgál ják.  
A szerkezeti geometria közvetlenül részét képezi az adat-
bázisnak. Az így meghatározott megvalósulási geometria 
a geometriai imperfekciók meghatározásának bemenő 
ada taként is szolgál. A másik csoport a lokális mérési 
ere dmények halmaza. Az ebbe a csoportba tartozó ered-
ményeket felhasználjuk az építési folyamat szimulációja 
közben számított eredmények validálására.

A Duna-híddal kapcsolatos méréseket négy fázisra oszt-
va tárgyaljuk. Az első az acélszerkezeti szerelőüzemekben 
megvalósuló gyártás. A második a csepeli szerelőtelepen 
végrehajtott szerelés. A harmadik a híd végleges helyén 
megvalósuló összeállítás. Az utolsó fázis a híd üzemszerű 
állapotában végrehajtott hosszú távú szerkezeti monito - 
ring. A híd építéstechnológiáját részletesen tárgyalják 
korábbi MAGÉSZ cikkek [12–15].

4 . MÉRÉSI MÓDSZEREK

4 .1 . Lézerszkennelés

A lézerszkennelési feladatokat a 4iG Nyrt. hajtotta végre 
Z+F IMAGER 5010C, Surphaser 400, és Leica HDS 7000 
típusú földi lézerszkennerekkel (1. ábra). A technológia 

elvárható pontosságának meghatározását követően készült 
el a kijelölt hídelemek 3D pontfelhője. A lézerszkenne-
res mérések végigkísérték az építési folyamatot. A rév-
komáromi, bedzini és slany-i gyárakban szerkezeti elemek 
és összeállított szerkezeti részletek geometriai felmérése 
történt. A szkennelés a csepeli összeszerelő telepen, majd 
a komáromi építési területen folytatódott.

A felmért állományok feldolgozása, az egységes pontfelhő 
előállítása Leica Cyclone programban történt. A folyamat az 
illesztőobjektumok megjelölésével kezdődött, majd néhány 
technológiai lépést követően az illesztés végrehajtásával fe-
jeződött be. A lézerszkennelés elsődleges feladata a geo-
metriai imperfekciók felmérése. A mérés végeredménye 
a pontfelhőnek a felvett síkoktól és tervezett szilárdtest-
modellektől való eltérésének meghatározása és Geomagic 
Wrap vagy CloudCompare környezetben való ábrázolása.

Az üzemi és a terepi mérések alkalmával egyaránt számos 
álláspontból történt szkennelés. Az ezek közötti kapcsola-
tot az előre kihelyezett tárcsák és gömbök biztosították. 
A terepi mérések esetén az illesztőpontok koordinátáinak 
mérőállomással történő meghatározása után az előálló 
pontfelhők georeferálása megtörtént. A földi lézerszken-
nelések utófeldolgozása több lépésben zajlott. A terület le-
határolását követően a terület intenzitásalapú küszöbölése, 
újramintavételezés, majd a statisztikailag kiugró pontok 
szűrése következett. Az összehasonlító vizsgálatokhoz ezen 
feldolgozott állományok kerültek felhasználásra (2. ábra).

4 .2 . Nyúlásmérés

A nyúlásmérést acélra hőkompenzált, 120 °C-ig hőálló 
nyú lásmérő bélyegekkel hajtottuk végre. Az uniaxiális nyú-
lásmérő bélyegek típusa Kyowa KFGS-3-350-C1-11, ellen-
állása 350 Ω. A biaxiális nyúlásmérő bélyegek típusa Kyowa 

1. ábra:  KN11-6033 azonosítójú kereszttartó gerinc elem felmérése 
Z+F Imager 5010C földi lézerszkennerrel az SAM  
révkomáromi gyárában

2. ábra:  A megszűrt pontfelhő eredménye, az egyes álláspontokhoz 
tartozó pontfelhők különböző színekkel szerepelnek
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KFC-2-D1-11, ellenállása 120 Ω. A bélyegragasztó típusa  
CC-33A, hőállósága 120 °C. A bélyegeket HBM Quantum 
X1615 típusú mérési adatgyűjtő egységbe kötöttük negyed-
hidas, háromvezetékes bekötéssel. Minden nyúlásmérő bé-
lyeget dedikált kábellel, csatlakozóval és mérőcsatornával 
alkalmaztunk. Ezzel minimalizáltuk a mérőerősítő csator-
nái, a kábelek és a csatlakozók ellenállása közti különbsé-
gek okozta mérési hibákat. A nyúlásmérő bélyegek helyét 
úgy választottuk meg, hogy a várható hőmérséklet a he-
gesztést követően ne haladja meg a 100 °C-ot. A nyúlás mé-
ré seket minden esetben hőméréssel kísértük, ami kiegé-
szítő hőmérsékleti kompenzációt is lehetővé tesz.

A nyúlásmérő bélyegeket víz elleni és mechanikai véde-
lemmel láttuk el. A víz elleni védelmet a HBM 1-AK22 tí-
pusú fedőanyag biztosította. A taposás elleni védelmet hő-
álló ragasztóval rögzített fedlapok látták el. 

Kétféle méréstípust határoztunk meg. Az alap  mérési me-
tódus szerint a telepített nyúlásmérő bélyegek ellen állását 
újra és újra megmértük a különböző gyártási és építési 
fázisokban. Egyes esetekben folytatólagos méréseket haj-
tottunk végre a hegesztés idején. Ilyen esetekben folya-
ma tosan rögzítettük a vizsgált pontban fellépő nyúlásokat, 
amíg a szerkezet hőmérséklete a környezeti hőmérséklet 
közelébe nem hűlt.

4 .3 . Fotokorrelációs mérés

A fotokorrelációs mérés célja a hegesztés behatási zóná-
ján belül az alakváltozásmező vizsgálata. A méréshez egy 
Canon EOS 5DS, 50 megapixel felbontású tükörreflexes 
vázat és egy Sigma 70 mm f/2.8 DG Macro Art objektívet 
használtunk. A minden körülmények között megfelelő, 
szórt megvilágításhoz két rendszervakut és szoftboxokat al-
kalmaztunk. Az állványra rögzített fényképezőgépet a rez-
gés minimalizálása miatt távvezérléssel oldottuk. A vizsgált 
tartományokat 100 × 150 mm-es téglalapokra osztottuk.  
A vizsgált zónát kb. 30 cm távolságból fotóztuk (3. ábra). 
A terület azonosítását és a fényképezőgép tengelyének me-
rőlegestől való eltérésének korrigálását lézervágott sablon 
segítette. A vizsgált felületre fekete hőálló alapfesték,  majd 
egyedi fröcskölt fehér hőálló festékminta került felhor dásra.

A fotokorrelációs mérés lényege, hogy a szoftver az egye-
di mintákat azonosítja az egymást követő fotókon. A mintá-
zat pozíciója alapján felületi modell készül. A felületi mo-

dellek segítségével a mintázat egyes elemeinek koordinátái 
meghatározhatók. A fotón kijelölt bázispontok segítségével 
meghatározható a vizsgált pontok elmozdulásvektora. Az el-
mozdulásmező függvényének deriválásával meghatározható 
az irányonkénti nyúlásmező.

5 . GYÁRTÁSKÖZI MÉRÉSEK
A híd merevítőtartójának BP1 és JP1 jelű elemeit Rév-
komáromban (SAM), a többi elemet lengyelországi Be-
dzinben (Banimex) gyártották (4. ábra). Minden közúti 
szállításra alkalmas elem hosszúsága 15 m.

Egy kereszttartó alsó övének és gerincének varratát, vala-
mint egy trapézborda-pályalemez varratát vizsgáltuk nyú-
lásméréssel és fotokorrelációs módszerrel. A nyúlás mé-
réseket a báziséltől 1900 mm távolságra végeztük. A 2-es 
elemen (BP1) az SG2-1…8 jelű bélyegeket helye ztünk el.  
A trapézborda gerincén levő bélyeg a pályalemeztől 
150 mm-re helyezkedett el, a pályalemezen levő bélyegek 
a két trapézborda között félúton. A 2-es elem oldalnéze-
ti ábrája fölött látható a kereszttartó gerinc–öv varratának 
elkészítési sorrendje (5. ábra). 

A mérésekre három alkalommal került sor, 2019. ápri-
lis–május folyamán. Első alkalommal a 2-es elem kereszt-
tartójának nyakvarratát, valamint a pályalemez trapéz-
bordáinak környezetéz készítettük elő. A fotokorrelációs 
min ta és a nyúlásmérő, illetve hőmérő bélyegek a kereszt-
tar tó felállítását követően az öv aljára kerültek. A nyakvar-
rat he gesztésének hatását folyamatos méréssel vizsgáltuk  
(6. ábra). 

3. ábra:  A pályalemez alatt összeállított fotokorrelációs mérő-
rendszer a felhordott mintával, a sablonnal, a fényképező-
géppel és a vezérlő számítógéppel az SAM csarnokában

4. ábra:  A Monostori híd főtartójának általános keresztmetszete  
a gyártási egységekkel

5. ábra:  A nyúlásmérő bélyegek pozíciója, illetve a kereszttartó  
alsó övi nyakvarrat hegesztési sorrendje
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A trapézborda fejjel lefelé, a pályalemezhez fűzővarra-
tokkal rögzített állapotban volt lefeszítve egy tartórácsra 
– ezzel egy görbült felületet előállítva – a bélyegek elhelye-
zésekor. A trapézborda környezetének bélyegein gyártási 
fázisonként (trapézborda pozicionálása, pályaelem gyártási 
alakra feszítése, hegesztés, illetve egyengetés után) végez-
tünk nyúlás- és fotokorrelációs méréseket.

A mérés nyers eredményét a 6. ábra tartalmazza. Az ered-
mény a korábbiakkal egyezően mV/V értékben van megad-
va, a bélyegek ellenállás-változásának megfelelően. Látható, 
hogy két jelentős ugrás jelenik meg a diagramon, majd 
aszimptotikusan csökken a mért érték. Ez utóbbi a vizsgált 
elem lehűlésének a hatása, ami a hőmérsékleti adatokon 
is jól kivehető.

A fotokorrelációs mérések célterületeit a nyúlásmérő bé-
lyegek közelében jelöltük ki a kereszttartó alsó övön, illetve 
a pályalemezen a trapézborda varratai közelében. Fotók 
készültek a varratok elkészítése előtt és után. A nyúlásmérő 
bélyegek és a fotokorrelációs mérési helyek relatív pozíció-
ját a 7. ábra, a nyúlásmezőt a 8. ábra mutatja be.

A merevítőtartó elem gyártását több alkalommal lézer-
szkenneres vizsgálat kísérte. Rögzítés előtt dokumentáltuk 
a kereszttartó elemek geometriáját, majd a lefeszített és az 
elkészült hídelem geometriáját.

A bedzini gyárban folytatólagos méréssel vizsgáltuk a 
trapézborda-hegesztés környezetét, és nagyszámú nyúlás-
mérő bélyeget helyeztünk el a főtartó gerinc környezeté-
ben (9. ábra). A főtartó készre hegesztése több fázisban 

6 . ábra:  Hegesztési folyamat követésének mérési eredményei

7 . ábra:  
A nyúlásmérő 
bélyegek és a 
nyúlásmérési zónák  
elhelyezkedése  
a trapézborda hossz-
tengelyére  
szimmetrikusan

8. ábra:  A B1 jelű mező hosszirányú alakváltozásainak [%] ábrája  
a varrat mentén

9 . ábra:  
A főtartó gerinc 
környezetében 
kijelölt nyúlás-
mérési helyek

10 . ábra:  
Hídelem felmérése Z+F Imager 
5010C földi lézer szkennerrel 
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készült. Minden fázist követően rögzítettük a mért pontok-
ban a nyúlás változását.

A lézerszkenneres vizsgálat végeredménye a mért híd-
geometria és a terv szerinti geometria különbsége. A mérést 
a 10. ábra, a mérési eredményeket a 11. ábra mutatja be.

6. ELŐSZERELÉST KÍSÉRŐ MÉRÉSEK

A főtartó elemeinek előszerelése a Provix Híd Kft. csepe-
li telepén történt. A révkomáromi és a bedzini  üzemből 
érkező elemeket állványra rakták, geodéziai mérések kísé-
retében pozicionálták, összelakatolták, készre hegesztették. 
Így álltak elő a 19 980 mm széles, 12.2–18 m hosszú, 72–
136 tonna tömegű hídelemek. 

Az előszerelés során megtörtént az acélszerkezeti üze-
mekben elhelyezett nyúlásmérő bélyegek ismételt bemérése 
az illesztővarratok elkészítése előtt és után. Ezenkívül új 
nyúlásmérő bélyegek telepítésére is sor került az illeszté-
si vonalak közelében (13. ábra). A telepített nyúlásmérő 
 bé lyegek többrétegű, fém- és gumiburkolatot kaptak ru gal-

mas ragasztással. Ez a megoldás képes volt a mérési he lye-
ket megóvni a szemcseszórás okozta  mechanikai hatások  tól. 
Ezt követően készítették el a hídszerkezet C5-I kategóriájú, 
háromrétegű, összesen 320 μm vastagságú korrózióvédel-
mi bevonatát. Az ezt követő geometriai mérések a festék-
bevonattal ellátott elemeken készültek.

A Csepelen előszerelt hídelemeket uszályok segítségével 
tárolták, majd szállították a szerelőtérre.

7. ÖSSZEÁLLÍTÁST KÍSÉRŐ MÉRÉSEK
7 .1 . Építési fázisok követése

A Monostori híd ferde kábeles mederhídja az 1. jelű magyar 
hídfőtől indul, a 2. jelű pillérig a jobb parti ártér felett fut, 
majd a 3. jelű pilonon keresztül a 4. jelű pillérig a medret 
hidalja át. A 4. jelű pillértől az 5. jelű hídfőig húzódik a 
szlovák oldali feljáróhíd. Itt csak a mederhíddal kapcsolatos 
méréseket mutatjuk be. 

11. ábra:  Egy összeállított révkomáromi hídelem geometriájának 
tervezett alaktól való eltérése [mm]

1 . táblázat:  A 6. számú főtartó elemen mért nyúlásváltozás értékek pontonként és fázisonként

Nyúlásmérő bélyeg 
neve R [Ω] 1 . fázis 2 . fázis 3 . fázis 4 . fázis

SG6-3 120 572 603 – 980

SG6-4 120 411 197 – –

SG6-5 120 684 643 – 758

SG6-6 120 648 798 – 1210

SG6-7 350 450 434 447 489

SG6-8 350 –248 –296 –276 –233

SG6-9 350 –164 –192 – –138

SG6-10 350 –143 –268 –186 –156

SG6-11 350 –75 –345 –338 –

SG6-12 350 36 28 – 95

12. ábra:  Az összeállított pilonelem geometriájának tervezett  
alaktól való eltérése [mm]

13 . ábra:  
A csepeli szerelő telepen 
elkészített illesztések  
 (jobb oldal)
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7 .2 . Nyúlásmérések

A mederhíd építési fázisait a 10–11-es elem beemelésétől 
követtük. Több alkalommal végeztünk méréseket az üze-
mekben, illetve a szerelőtelepen elhelyezett nyúlásmérő 
bélyegeken (14. ábra). Bemutatott mérési fázisok eredmé-
nyei:
1. mérési fázis:  gyártás után, fűzővarratok előtt – ’nulla ál-

lapot’ (Csepel),
2. mérési fázis:  fűzővarratok után (Csepel),
 3. mérési fázis:  készrehegesztés után (Csepel),
4. mérési fázis:  végleges statikai váz, aszfalt, korlátok még 

nincsenek (Komárom),
5. mérési fázis:  végleges statikai váz, aszfalt, korlátok egy 

része kész (Komárom).
Ezenkívül alkotóirányú nyúlásmérő bélyegeket telepí-

tettünk a pilon D25 jelű elemére (15. ábra). Több fázis-
ban végeztünk méréseket az egyes pályaelemek behelye-
zését követően, majd a végleges statikai váz, illetve a tel-
jes szerkezettömeg kialakulását követően. A pilonelemek 
il lesztővarratai készítésének hatását is vizsgáltuk a varrat-
tengelytől mért távolság függvényében.

7 .3 . Alakmérések

A komáromi szerelőtéren hajtottuk végre több hídpálya-
elem és pilonelem összehasonlító alakmérését a korábban 
ismertetett módszerrel. A lézerszkennelés eredményeként 
előálló pontfelhőkből utófeldolgozást követően előállt az 
egyes szerkezeti elemek pontfelhője. Lehetőség nyílt az 
 elemek valós alakjának tervekkel, illetve egymással történő 
összevetésére (16. ábra). Elkészült az adott építési fázishoz 
tartozó teljes szerkezet geometriai modellje is (17. ábra). 

7 .4 Szerkezetdinamikai mérések

A Hódút Kft. és partnerei által épített szerkezet merevítő-
tartója a szlovák oldalról indítva, a pillérre felkötve, kon-
zo los építési móddal közelítette meg a magyar oldali ele-
meket. Nagy konzolkinyúlású statikai vázon széldinami kai 
hatásokra érzékeny a szerkezet. A hatások csökkentése 
céljából három keresztmetszetben kettő-kettő TMD (tuned 
mass damper) csillapítót terveztek a szerkezetre. A csil-
lapítók hangolását és hatékonyságát mintegy kéthónapos 
időszakos széldinamikai méréssel felügyeltük. 

a) b) c) d)

14. ábra:  A főtartó gerincén elhelyezett bélyegeken mért nyúlás változások [μm/m]: a) 2., b) 3., c) 4. és d) 5. fázis után ’nulla állapothoz’ 
képest (1 . fázis)

a) b)

15. ábra:  A D25 jelű pilonelemen elhelyezett nyúlásmérő bélyegek a) pozíciói és b) mért nyúlásváltozások [μm/m] a pilon elemek  
illesztésének hatására
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A mérő rendszer befolyási és kifolyási oldali szélsebesség- 
és szél iránymérőből, főtartó gerincenként felül, középen 
és alul elhelyezett hőmérő szenzorból és gyorsulásmérő 
szenzorokból állt (18. ábra). A gyorsulásmérő szen zorokat 
mindig az aktuális végkeresztmetszethez legközelebb eső 
TMD keresztmetszetében helyeztük el. A szenzorok összes-
sége lehetőséget teremtett a hőmérséklet-változás és a szél 
mint hatás, illetve a szerkezet hajlító- és csavarólengéseinek 
mint válasznak a megfigyelésére. A mérési eredmények a 
szerkezeti sajátfrekvenciák tekintetében jó egyezést mutat-
tak a számított értékekkel, illetve a mechanikai rendszer 
kedvező viselkedését igazolták. A [15] publikáció foglalko-
zik ezen mérési eredmények részletes bemutatásával.

8 .  AZ ELKÉSZÜLT SZERKEZET  
VIZSGÁLATA

8 .1 . Próbaterhelés

A próbaterhelés célja a tartószerkezet számításoknak meg-
felelő globális viselkedésének igazolása a szabvány szerinti 
hasznos terhelés alapértékének 80–90%-át kitevő járműte-
her hatására. A Monostori híd próbaterhelését 32 darab, 
egyenként 31 tonnára mérlegelt teherautó segítéségével, 
16 teherállásban hajtottuk végre. Mértük a terhelés hatására 
előálló lehajlást, a piloncsúcs mozgását és a jellemző pon-
tok mechanikai feszültségének változását. A próbaterhelés 
eredményeit két külön cikk [16, 17] mutatja be részletesen.

16 . ábra:  
A 6–7 jelű pályaelem 
eltéréstérképe [m],  
Surphaser 400 – Leica HDS 7000

17 . ábra:  
Az összeállítás során készített 
pontfelhő részlete

18 . ábra:  
A széldinamikai mérőrendszer 
szenzorainak elhelyezése a 
keresztmetszetben  
w – v  = szélsebesség,  
w – d = szélirány,  
T  = szerkezeti hőmérséklet,  
a – h  = vízszintes gyorsulás,  
a – v  = függőleges gyorsulás,  
*  =  a keresztmetszet  

átellenes oldalán is 
elhelyezett szenzor
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8 .2 . Hosszú távú szerkezetmonitoring

8.2.1. A fő szerkezeti elemek viselkedése
A mederhídon a Magyar Közút Zrt. által üzemeltetett mo-
nitoringrendszert építettek ki. A mérőrendszer mérőhe lyei, 
szenzorai és mérési elvei függetlenek a korábban be mu-
tatott rendszerektől. A monitoringrendszerbe integráltak 
a piloncsúcson, kábeleken és a merevítőtartón elhelyezett 
 biaxiális gyorsulásérzékelőket, kábelerőt mérő szenzoro kat, 
hőmérőket és saruelmozdulást mérő elemeket.

A Magyar Közút Zrt. által üzemeltetett rendszer mel-
lett folyamatosan mérjük és rögzítjük a pilonba telepített 
nyúlásmérő bélyegek jeleit.

8.2.2. Tengelysúlymérő rendszer

A híd hosszú távú viselkedésének elemzéséhez szükséges a 
szerkezeti válaszok mellett a hidat érő hatások minél pon-
tosabb regisztrálása. A szél intenzitása és iránya szélmérő 
szenzorokkal rögzíthető. A földrengések esetén előálló 
ta lajgyorsulás mint hatás a környékbeli geofizikai mérőál-
lomások adatai alapján rekonstruálhatók. A hídszerkezet 
fáradási élettartama szempontjából legfontosabb hatás a 
gépjárműforgalom. A projekt keretében egy olyan tengely-
súlymérő rendszert fejlesztünk [18], ami a híd tetszőleges 
keresztmetszetében elhelyezhető, és képes a trapézbordák 
alsó övén elhelyezett nyúlásmérő bélyegek jeleinek fel-
használásával meghatározni az áthaladó járművek sebes-
ségét, tengelyterheit, tengelytávolságait és tengelyeinek 
számát. A mérőrendszer alapja a pilon keresztmetszetében 
és tőle hat méterre kijelölt keresztmetszetben elhelyezett 
nyúlásmérőbélyeg-sor. A hídpályán haladó járművek kerék-
terhei a trapézbordák alsó övein nyúlást okoznak. A két 
keresztmetszetben detektált idősor időbeli eltolódásából 
meghatározható a jármű sebessége. Ennek ismeretében 
az időfüggvényben előálló nyúlásmaximumok száma és 
időbeli távolsága alapján megadható a tengelyek száma és 
egymástól mért távolsága. A hatásfelületek ismeretében a 
nyúlásamplitúdókból számíthatók a kerékterhek. 

9 . ÖSSZEFOGLALÁS
A 2017-1.3.1-VKE-2017- 00040 jelű pályázati projekt kere-
tében részletesen vizsgáltuk a Monostori híd gyártása, épí-
tése és üzemelése során előálló alakváltozásokat és mara dó 
feszültségeket. A vizsgálatokat szlovákiai és lengyelor szá gi 
gyártóüzemekben, a magyarországi szerelőtelepen és a 
híd építési helyén végeztük. A vizsgálatokat nyúlásmérési 
 fotokorrelációs és lézerszkennelési módszerekkel végeztük. 
A nyúlásmérések és a fotokorrelációs mérések elsősor ban 
a lokális hatások, míg a lézerszkennelés a globális alak-
változások követését szolgálták.

A cikkben szemelvényeket mutattunk a nyers és a fel-
dolgozott mérési eredményekből. Az eredmények a ku-
tatást kísérő szimulációk validálásához felhasználható ered-
ményekként szolgálnak. A mérési eredmények beépülnek 
a híd BIM modelljébe, és egyéb adatok mellett alapját 
képezik a híd üzemelését folyamatosan követő digitális 
ikermodellnek.
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MONOSTORI HÍD ÉPÍTÉSÉNEK ÉLETÚTKÖVETÉSE

LIFE CYCLE MONITORING OF MONOSTOR BRIDGE

A Magyarországot Szlovákiával Komáromnál össze-
kötő új, Monostori híd gyártása és építése során több 
korszerű mérési technológiával folytattunk vizsgála-
tokat. Földi lézerszkennerrel (TLS – Terrestrial Laser 
Scanner) méréseket végeztünk az egyes hídelemeken 
a gyártócsarnokokban, több országban, az építkezés 
helyszínén szerelés előtt és után, vizsgálva a hídelem 
esetleges geometriai deformációit. Strukturált  fehér 
fényű szkennerrel nagy pontosságú geometriai mé
réseket hajtottunk végre a hídszerkezetet alkotó acél
elemek próbatestein, a roncsolásos anyagvizsgálatok 
előtt és után. Vizsgálataink teljessége miatt ezt fontos 
megemlíteni, ugyanakkor terjedelmi okokból ennek 
ismertetésétől ebben az írásban eltekintünk. 2020 
májusában a statikus próbaterhelés során szintén 
méréseket végeztünk. Ehhez az ilyenkor hagyomá-
nyos mérési eljárás (szintezés) mellett újabb megkö-
zelítéseket alkalmaztunk. Összegezve, a Monostori 
híd építésének minden fázisát folyamatosan követve 
mértük, dokumentáltuk és vizsgáltuk a híd elemeit, 
szerkezeteit.

Kulcsszavak: Monostori híd, Komárom, lézerszkenner, 
acélgyártás, acélüzem, összeszerelés, próbaterhelés

During the production and construction of the new 
Monostori bridge, connecting Hungary with Slovakia 
at Komárom, several measurements and analyses 
were carried out using multiple modern technologies. 
To assess the geometric deformations of the structur-
al parts of the bridge several surveys were carried 
out at various locations using terrestrial laser scan-
ners (TLS). The measurements were performed at the 
production halls, and at the construction site before 
the installation. It is important to mention that high 
accuracy measurements were also carried out using 
a structured white light scanner on steel specimens 
before and after them being subjected to destructive 
tests, however, for reasons of length, the process will 
be omitted in this paper. In May 2020, additional 
surveys were performed during the static load test of 
the bridge. Besides the traditional procedures (level-
ling) newer approaches were used. In summary, all 
the phases of the Monostori bridge were inspected, 
documented, and analysed.

Keywords: Monostori bridge, Komárom, terrestrial 
laser scanner, steel construction, steelworks, assem-
bling, test load

1 . BEVEZETÉS

A Monostori híd aszimmetrikus, legyező kialakítású, fer-
de kábeles függőhíd. Két oldalon I gerendás főtartó, ar-
ra merőleges kereszttartók alkotják a hídszerkezetet.  
A szlovák parthoz közelebb levő pilon érdekessége, hogy 
a kifolyási oldal felé ferdülő kialakítást kapott. A híd 600 
méter hosszú, melyen kétszer egy sávos főút, kerékpárút 
és gyalogos járda biztosítja az átkelést. A hídszerkezet 
életútjának követése alatt végzett mérések és vizsgálatok 
a 2017-1.3.1-VKE-2017-00040 projekt keretében valósultak 
meg. A kutatás célja acélszerkezetű építmények életútjának 
követése és vizsgálata a gyártástól a megvalósuláson át az 
üzemeltetésig saját projekteken, illetve esettanulmányo-
kon keresztül. Ezek alapján korszerű mérési módszereket 
írtunk le, amelyek segítik a folyamat tökéletesítését a mai 
és jövőbeli műszaki elvárásoknak megfelelően.

2 . HÍDELEMEK GYÁRTÁSA
A szerkezet volumenéből adódóan a gyártás több ország-
ban és helyszínen folyt, egymással párhuzamosan. Ehhez 
kellett alkalmazkodnunk a mérések tervezésénél és kivi-
telezésénél. A méréseket különböző földi lézerszkenne-
rekkel hajtottuk végre, így az eltérő mérési megoldások 
mellett a szkennertípusok közötti különbségek is elemez-

hetők voltak. Az egyes elemekre vonatkozó mérési technika 
kidolgozása mellett feladatunk volt az elkészült elemnek a 
tervekkel történő összehasonlítása is. Ehhez a lézerszken-
nelt pontfelhőt vetettük össze a tervezett háromdimenziós 
modellekkel. A kiértékelés során észlelt eltérések lehetővé 
teszik a gyártás minősítését. Előfordult, hogy az üzemi 
körülmények váratlan akadályokkal nehezítették a mérések 
végrehajtását, kompromisszumokra kényszerítve a vizsgála-
tot. Ennek ellenére minden kiértékelés olyan eredményt 
hozott, amely megfelelt a projekt céljainak. A továbbiak-
ban bemutatjuk a különböző üzemekben történő hídelem-
méréseket, valamint az azokból levezetett eredményeket.

Első mérés a Shipbuilding and Machinery a. s. 
üzemében Szlovákiában

Az első elemmérésekre 2019. áprilisban került sor a szlo-
vákiai „SAM” gyárban gyártási körülmények között. Több 
elem felmérését is biztosították, de referenciamodell hiá- 
nyában nem volt lehetőségünk minden elemről kiérté-
ke lést készíteni. A méréshez Z+F IMAGER 5010C földi 
lézerszkennert (továbbiakban Z+F szkenner) használtunk, 
az álláspontok összekapcsolásában homokóra szimbólum-
mal ellátott forgatható tárcsák segítettek.

Az első felmért elem a KN11-6033 jelű kereszttartó gerinc 
(1. kép) volt. Relatív kis mérete miatt az elem egyszerűen, 
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kevés álláspontból és rövid idő alatt volt mérhető. A mérési 
paramétereket a műszer közepes–magas beállításain végez-
tük, amely közepes pontsűrűséget (10 méteren 12,6 mm-
es ponttávolság) és kisebb távmérési hibát biztosít. Előbbit 
a közeli, kellő alapossággal megválasztható álláspontok, 
utóbbit pedig az acélszerkezetek vizsgálatánál elvárt ma-
gas pontossági igény indokolta. A négy álláspont elegendő 
információt biztosított az elem egészéről. Az ál láspontok 
regisztrációját Leica Cyclone-ban végeztük el, a maximális 
ellentmondás 5 mm-re, míg az átlagos 2 mm-re adódott. 
Hiába a kevés álláspont, a regisztrációs hiba a vártnál ma-
gasabb értékre adódott, ennek oka a forgatható tárcsa bi-
zonytalansága lehetett. Ennél az elemnél referenciamodel-
lel való összehasonlításra nem volt lehetőségünk.

A kereszttartó felmérése (2. kép), a regisztráció ki-
kü szöbölése érdekében, egyetlen álláspontból történt.  
Ezt az álláspontot úgy választottuk meg, hogy az elem 
minél nagyobb területét lefedje. A nagyobb mennyiségű 
adat gyűjtés érdekében a mérési felbontást magas beállítás-
ra változtattuk, ami a közepessel ellentétben 10 méteres 
körben 6,3 mm-es ponttávolságot biztosít.

A K9Kész jelű elem felmérése méretéből adódóan gon-
dosabb méréstervezést igényelt (3. kép). 22 állás pontból, 
22 tárcsahelyzet kialakítása mellett történt a felmérés.  
A műszertől való távolság függvényében közepes és magas 

felbontást alkalmaztunk, konstans magas minőségi beállítás 
mellett. Az illesztésekből adódó maximális ellentmondás 
4,6 mm-re, az átlagos hiba 1,8 mm-re adódott.

A referenciamodellel való összehasonlításhoz a regiszt-
rációt követően a pontfelhőn további előfeldolgozást 
végeztünk. Az elem alatt rendelkezésre álló 1,5 méteres 
hely kevésnek bizonyult az ideális mérési geometria kiala-
kításához (kis méréstávolság, rossz beesési szögek miatt), 
így a pontfelhőnek ezt a részét nagy mérési zaj terhelte. 
Első lépésben a szűrni kívánt terület lehatárolása történt 
meg, hogy a megfelelő minőségű szakaszokat ne érintse 
a további feldolgozás. Egy intenzitásalapú szűrés az ala-
csony intenzitású pontok kiválasztását, majd eltávolítását 
tette lehetővé. Ezen pontok a gyenge visszaverődés és a 
nem megfelelő beesési szög miatt rontják a kiértékelés 
eredményét, ezért törlendők. A szűrés után a pontfelhő 
inhomogén lett. Az egységes adatmennyiség elérésének 
érdekében távolságalapú újramintavételezést hajtottunk 
végre, ami a megadott pontközök szerint leválogatott pon-
tokon kívül törli a szükségtelen adatot. Az előálló pont-
felhő még durva hibával terhelt lehet. Statisztikai alapú 
vizsgálattal megállapítható, hogy maradtak-e kiugró pon-
tok az adathalmazban. A szomszédos pontoknál kapott át-
lagtávolság kiszámítása után átlagos, természetes eloszlású 
pontfelhőt feltételezve kiszűrhetők azok a pontok, ame-
lyek középtávolságai a globális távolságok és a szórás által 
meghatározott intervallumon kívül esnek. Utolsó lépésben 
a pontfelhőt manuálisan ellenőriztük, a fennmaradó zajos-
nak ítélt részeket töröltük. A fent leírt eljárás minden földi 
lézerszkenneres mérésnél azonos, ezért a továbbiban nem 
részletezzük.

Az összehasonlításhoz szükséges referenciamodellt a 
BME Hidak és Szerkezetek Tanszéke bocsátotta rendel-
ke zésünkre IFC formátumban. A modell pontfelhővel 
történő összehasonlítását CloudCompare-ben végeztük, 
ehhez a kapott openBIM modell átalakítására volt szükség. 
Ennek első lépése annak redukálása az általunk vizsgálni 
kívánt elemrészletre. A fájl így kisebb és kezelhetőbb lett.  
Ezt SolidWorks-ben végeztük el, majd a további műveletek 
végrehajtásához a modellt X_B formátumba exportáltuk. 
Az összehasonlításhoz felületmodellre volt szükségünk, 
így Geomagic DesignX-ben a redukált szilárdtestmodellt 
felületmodellé konvertáltuk (4. kép).

A felmért pontfelhő referenciamodellel történő össze-
hasonlításához biztosítanunk kellett a két objektum egy 
koordinátarendszerben történő elhelyezését. Ehhez ICP 
(Iterative Closest Points) alapú regisztrációt alkalmaztunk, 

1. kép:  KN11-6033 azonosítójú kereszttartó gerinc felmérése

2. kép:  Kereszttartó profiljának felmérése

3. kép: K9Kész azonosítójú hídelem felmérése
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ami dedikált kapcsolópontok nélkül biztosítja az objek-
tumok közötti legjobb illeszkedést, a legalacsonyabb el-
lentmondásokkal. Ezen feltételek mellett a maradék ellent-
mondásokról feltételezhetjük, hogy azok a gyártási hibákat 
reprezentálják a referenciamodellhez képest. Az 5. kép 
jelentős eltéréseket mutat a megvalósult és a referencia-
modell között, amelyek az elem tárolásából, alátámasz-
tásából adódhatnak.

Az következő mérésre is 2019 áprilisában került sor, 
ek kor a KN11-6033 azonosítójú kereszttartó gerinc, vala-
mint a 10-es azonosítójú pályalemez felmérésére volt le-
hetőségünk. A két elem egymás mellett volt az üzemben, 
így azokat közös koordinátarendszerben mértük. Össze sen 
14 álláspontot létesítettünk 20 darab kapcsolóobjek tum 
segítségével. A mérést több földi lézerszkennerrel végez-
tük [Z+F IMAGER 5010C, Leica HDS 7000, Surphaser 
400 (továbbiakban Leica, illetve Surphaser)] (6. kép).  
A KN11-6033 elemet mindhárom szkennerrel mértük, míg 
a pályalemez felső részét a Z+F-fel, a két profilját pedig 
a másik két műszerrel mértük meg. Mivel az elem a tala-
jon helyezkedett el, az alsó részének bemérésére nem volt 
lehetőségünk. Az álláspontok regisztrációját ismét Leica 

Cyclone-ban végeztük el. A KN11-6033 elem esetén ezút-
tal sikerült a maximális regisztrációs hibát a Z+F műszer 
adataiból 3,7 mm-re, a Leica műszer adataiból 2 mm-re re-
dukálni. Az mérési beállítások közepes felbontás és magas 
minőség voltak. A változatos geometriai elrendezésen túl 
a hiba minimalizálásában közrejátszott a vegyes kapcsoló-
objektumok használata, mivel a forgatható tárcsák mellett 
ebben az esetben ismert átmérőjű (145 mm) kapcsológöm-
böket is alkalmaztunk. A gömbök felületére Cyclone-ban 
illesztett térbeli geometriai elem pontosabb kapcsolást tesz 
lehetővé, mint a forgatható tárcsák közepére, intenzitás-
kontraszt alapon illesztett pont.

A bemutatott elemekről nem állt rendelkezésünkre re-
ferenciamodell, így mérési adatokat a tervezett állapottal 
való összehasonlítás helyett másként végeztük. A kereszt-
tartó elemről három műszerből is rendelkezésünkre állt 
pontfelhő. Ezen azonos mérési körülmények között és azo-
nos beállítások mellett (a Surphaser esetén a 30–30, HQ 
beállítás a másik két műszer beállításaihoz hasonlítható) 
mértük, így lehetőségünk volt a műszerek szkennelési 
minőségének vizsgálatára a pontfelhők összehasonlításával. 
A 7. kép megmutatja, hogy a jó beesési szögekkel lefedett 
területeken a vizsgált pontfelhők jól illeszkednek egymás-
ra, az eltérés 2 mm. Az elem szélein található magasabb 
eltéréseket az úgynevezett „lecsúszó pontok” generálják, 
ahol a lézernyaláb elkenődik, ezzel mérési bizonytalanságot 
okozva. A Surphaser esetében ezek a lecsúszó pontok ke-
vésbé jelentkeznek a műszer pontosabb mérési képessé-
geinek köszönhetően.

A pályalemez mérhető részeinek egésze a három szken-
ner adataiból állt össze. Minden műszer különböző irá-
nyokból eltérő területet mért, így az átfedő területek mini-
málisak voltak, eltérő beesési szöggel. A szkennerekből 
származó pontfelhők egymással történő összehasonlítása 
ebben az esetben tehát nem volt kivitelezhető. Vizsgálatunk 
tárgya a Z+F szkennerből származó pályalemez síkjának 
deformálódása volt. Ehhez a pontfelhő többi részét ma-
nuálisan eltávolítottuk, majd a pályalemez pontjaira ki-
egyenlítő síkot határoztunk meg. Az ettől a síktól való el-
térést reprezentálja a 8. kép, melyen az elem kardosodása 
figyelhető meg. A deformációt a későbbiekben az elem le-
feszítésével orvosolták, így az visszanyerte normál alakját.

A komáromi SAM hajógyárban 2019. májusában újabb 
elemet mértünk. A 10-es azonosítójú pályaszegmens ha-
talmas mérete miatt nehezen mozdítható, mérésre való 
megfelelő beállítására nem volt lehetőség, emiatt több aka-
dályba ütköztünk. Az elem egyik oldala nem volt hozzáfér-

4 . kép:  A felmért elemhez tartozó referenciamodell

5. kép:  Modell és pontfelhő eltéréstérképe

6. kép:  KN11-6033 azonosítójú kereszttartó gerinc felmérése három 
szkennerrel

7 . kép:  KN11-6033 elem eltéréstérképe a Leica és a Z+F  
lézerszkennerek pontfelhőiből



Acélszerkezetek 2022/különszámAcélszerkezetek 2022/különszám 31

hető, így azt nem tudtuk mérni. Az elem felső részének 
mérését a szomszédos emelvény stabil részein létesített 
álláspontokból biztosítottuk. Az elem alatt, a megfelelő 
műszertárgytávolság biztosításának érdekében a talajra he-
lyezett műszerrel történt a szkennelés (9. kép). Összesen 
17 állás pontot létesítettünk 12 kapcsolóponttal. Az előző 
mé rés feldolgozásánál tapasztaltakból kiindulva ezúttal 
csak kapcsológömböket használtunk, így a regisztrációs 
hibát sikerült 1,4 mm-es maximumra és 0,2 mm-es átlag-
ra redukálnunk az előzőkhez hasonló mérési beállítások 
mellett.

Elem mérése az MCE s .r .o . üzemében

2019. májusában, a Csehországban az MCE üzemében 
gyártási körülmények között mértük a pilonelemeket.  
A pilonszegmensek gyártása sok kisebb elemmel kezdődik, 
majd ezek összeillesztése ad egyre nagyobb és összetettebb 
szerkezeteket. Ezek folytonosságának ellenőrzését az üzem-
ben úgy végzik, hogy az egyes szegmenseket már helyben 
egymásra illesztik.

Felmérésünk tárgya a 25-ös pilonelem volt, melyet a 
Z+F szkennerrel vizsgáltunk. Az elem teljesen körbejárható 
volt, így kitakarás egyedül a szegmens alján és a belső 
merevítőbordák esetében volt. A szegmens körül 11, belse-
jében pedig 4 álláspontot létesítettünk (10. kép). Minden 
álláspontnál közepes–magas mérési beállítást alkalmaz-
tunk. A Cyclone-ban elvégzett regisztrációt a kihe lyezett 
12 darab kapcsológömb segítette. A maximális 2 mm-
re, az átlagos ellentmondás pedig 0,4 mm-re adódott.  
A szegmensen kívüli és belüli mérések összekapcsolásához 
az  elem felső élére helyezett gömbökre volt szükség.  
Az egy síkban elhelyezett kapcsológömb kedvezőtlenebb 

geometriai elrendezést jelent, ennek ellenére a regisztrá-
cióban maradó ellentmondások elfogadható mértékűek 
voltak.

A feldolgozás során a már bemutatott algoritmust 
követtük. Egy végső manuális ellenőrzést követően a pont-
felhő készen állt a BME-től kapott referenciamodellel való 
összehasonlításra (11. kép). ICP alapú eljárással végeztük el 
a két modell egymáshoz illesztését. A 12. kép nagymértékű 
ellentmondásokat mutat. Ennek oka, hogy a referencia mo-
dell a gyártás más szakaszában levő elemet ábrázol, mint 
a felméréskor rögzített elem. Egyértelmű viszont, hogy a 
gyártott szegmens nagyobb a tervezettnél. Az íves részen 
látható piros területek a Tekla szoftverből történő pontat-
lan ívközelítés következményei.

8. kép:  A pályalemez felső síkjának és a felvett referenciasíknak  
az eltéréstérképe

9. kép:  10-es pályaszegmens alsó részének felmérése talajon 
létesített műszerállásból

10 . kép: 25-ös pilonszegmens mellett létesített magas álláspont

11. kép:  A kapott openBIM modell alapján előállított felületmodell

12. kép:  A 25-ös pilonelem pontfelhőjének és a rendelkezésre álló 
referenciamodellnek eltéréstérképe
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A 25-ös pilonelem festése előtt újabb mérést végeztünk, 
viszont a mérési körülmények ezúttal nem voltak ideálisak, 
a szűkös terek miatt. A felmérést a Z+F szkenner (13. kép) 
végeztük az előző alkalommal azonos beállítások mellett. 
Az elemmel kapcsolatban korábban szerzett tapasztalataink 
megengedték, hogy az álláspontok számát redukáljuk, így 
8 külső és 3 belső álláspontot létesítettünk. A regisztráció 
során 1,4 maximális és 0,3 átlagos ellentmondást tapasz-
taltunk. A kisebb értékeket magyarázhatja a kevesebb ál-
láspont, illetve a kedvezőbb kapcsolási geometria.

Ebben az esetben is a már említett modellt alkalmaz-
tuk referenciaként. Az összehasonlításból (14. kép) ka-
pott eredmények azt mutatják, hogy az elem továbbra is 
nagyobb a tervezettnél. Az újonnan felhegesztett elemek 
pozíciói a modellhez viszonyítva megfelelőnek bizonyultak. 
Észrevehető viszont egy új hiba az eltéréstérképen, az egyik 
ferde merevítőelem helyzeténél, ami az előző alkalommal 
nem jelentkezett. Annak ellenőrzésére, hogy a hiba eddig 
valóban nem lépett fel, kihasználtuk a két időpontban vég-
zett mérési adatok adta lehetőségeket, és a két pontfelhőt 
összehasonlítottuk (15. kép). Az eltéréstérképen jól látható, 
hogy a ferde merevítő elem pozíciója valóban megváltozott 
a korábbi állapothoz képest. Természetesen az újonnan fel-
hegesztett elemek szintén eltérésként jelentek meg, azok 
hiányoztak az előző méréskor. Megfigyelhető, hogy a ferde 
rész egy kis szakasza is ellentmondást mutat a két mérés-
ben. Az eltérés jelentősebb annál, hogy deformációnak vél-
jük, feltehetőleg az elemben utólagos módosítást végeztek.

Elem mérése 2019. július, Lengyelország

Lengyelországban, a Banimex vállalat telepén felmértünk 
egy jól körbejárható trapézlemezt (16. kép), valamint 
a ge rinclemezek közül háromnak a mérhető oldalait.  
A felmérést mindkét elemtípuson párhuzamosan két mű-
szerrel végeztük, a Leica és a Surphaser szkennerekkel.

A trapézlemez esetén közel tökéletes mérési körülmé-
nyek álltak rendelkezésünkre. Az elem körül minden ol-
dalon kellő helyünk volt alkalmas műszerállásokra, vala-
mint a változatos kapcsológömb-geometria is biztosítható 
volt. A bakokra helyezett trapézlemez lehetővé tette,  hogy 
geodéziai állvány nélküli (Leica) és teljesen széthajtott áll-
ványlábakkal (Surphaser) végzett méréseket hajtsunk végre 
közel a talajszintről a megfelelő műszertárgytávolság biz-
tosításának érdekében. Ennek köszönhetően az elem alját 
is mérhettük, a bakokon ülő kisebb felületek kivételével 
(17. kép).

13. kép:  Z+F szkenner a 25-ös pilonelem belső részében

14. kép:  A 25-ös pilonszegmens és az előállított referenciamodell 
eltéréstérképe

15 . kép:  A 25-ös pilonszegmens 2019 .05 .28-án és 2019 .05 .07-én 
mért pontfelhői összehasonlítása

16 . kép:  Trapézlemez felmérése Surphaser és Leica szkennerekkel

17. kép:  Trapézlemez alatt végzett mérés teljesen széthajtott állvány 
lábakkal a Surphaser-rel
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A mérési eredmények feldolgozása azonos volt a koráb-
ban leírttal. A Surphaser saját mérési formátuma miatt a 
szűrést a hozzá tartozó SurphExpress programban hajtottuk 
végre, majd onnan E57 formátumú exportot készítettünk, 
így tudtuk Cyclone-ba behívni az állományokat. A regiszt-
ráció után kapott maradék ellentmondásokat az 1. és 2. 
táblázat tartalmazza. Megfigyelhető, hogy elemenként és 
műszerenként közel azonos értékekről beszélhetünk. Mivel 
az álláspontok mindkét szkenner esetében közel azonos 
helyen voltak, a pontfelhőkben tapasztalható eltérések egy-
értelműen a műszerek mérési képességei közti különbség-
ből adódnak, nem pedig az eltérő mérési körülményekből.

1 . táblázat:  Maradék ellentmondások a trapézlemez 
regisztrációja után [mm]

Leica Surphaser

maximális 1,7 1,7

átlagos 0,4 0,3

2 . táblázat:  Maradék ellentmondások a gerinclemezek 
regisztrációja után [mm]

Leica Surphaser

maximális 1,0 1,0

átlagos 0,0 0,1

A fenti okok miatt indokoltnak láttuk a két műszerből 
származó pontfelhő összehasonlítását. A gerinclemezek 
ese tén a várt, műszerek elméleti pontosságával megegyező 
nagyságú eltérések adódtak (18. kép), míg a trapézlemez 
esetén az elfogadható mérési körülmények és a regisztrá-
ció hasonló mértékének ellenére is nagyobb eltéréseket 
(19. kép). Utóbbi oka az elem bonyolultabb geometriá-
jában keresendő, a több él több lecsúszó pontot generál, 
illetve a szűrések ellenére is zajosabb pontfelhőt kaptunk 
a Leica szkenner esetében.

A mérési körülmények közötti különbözőségek 
elemzése

A Monostori híd elemeinek gyártása több országban, külön-
böző méretű és felszereltségű üzemben zajlott párhuzamo-
san. Méréseinket három acélüzem területén végeztük, több 
alkalommal. A mérések célja a hídelemek gyártás közbeni 
állapotának felmérése, a gyártás ellenőrzése, a megfelelő 
vizsgálati módszer kidolgozása volt.

Az acélüzemekben folyó párhuzamos munkák, az elemek 
mérete és összetettsége, valamint a nem várt akadályok ne-
hezítették az ütemterv betartását. Előfordult, hogy csak a 
helyszínen tudtuk meg, mely elemek felmérésére lesz le-
hetőségünk, milyen mérési körülmények között. Utóbbi 
pozitív eredménye, hogy több mérést kötött körülmények 
között végeztünk, így vizsgálható volt a mérési körülmé-
nyek eredményre gyakorolt hatása. A különböző szkenne-
rek azonos viszonyok melletti eredményei is összevethetők 
voltak. A legnagyobb hátrányt az jelentette, hogy nem 
minden felmért elemről állt rendelkezésünkre referencia-
modell, így az összehasonlítás nem valósulhatott meg.

Az acélüzemben gyártott elemek szkenneléssel történő 
ellenőrzése kellő eszközpark, személyzet, hely, idő és 
koor dináció mellett elvégezhető. A bemutatott esetekből 
jól látható, hogy a különböző mérési pontosságú műsze-
rek eredményei közt mekkora az eltérés. Feladat és pon-
tossági igény függő, hogy milyen eszközt választunk.  
Az ál talunk használt műszerparkból a pontosabb méré sek-
re képes Surphaser-t célszerű alkalmazni. A feladat élő-
munka igénye lehet egy fő, de a nagy távolságok indokolták 
a két fős mérőszemélyzetet a hatékonyság és gondosság 
érdekében. A legtöbb probléma a méréshez szükséges 
hely hiányából adódott. Általában nincsenek a mérésekre 
de dikált területek. A hídszerkezet méretéből adódó nagy 
elem darabok mozgatása ugyancsak hátráltatta a méréseket. 
Amennyiben egy acélüzem eszközparkot, személyzetet és 
megfelelő mérési körülményeket biztosít, a gyártmá nyok 
mérése rövid időn belül elvégezhető. Az eredmények 
levezetése elemmérettől, pontossági igénytől és számító-
gép parktól egyaránt függ, de a 24 órás visszajelzés meg-
felelő feltételek esetén biztosítható.

3 . HÍDELEMEK ÖSSZESZERELÉSE
A projekt átfogó megvalósítása indokolttá tette a kivitelezés 
helyszínén, a hídelemek összeszerelése során végzett vizs-
gálatokat, így lehetőség volt egy szerkezetet alkotó elem 
életútkövetésének elemzésére. 

Első helyszíni mérés, 2018. december

Az első, a kivitelezés helyszínen végzett mérés a szlovák 
ol dalon volt (20. kép). A tesztmérés során a Z+F szken-
ner rel vizsgáltuk a már megépült hídszerkezeteket. A szer-
ke zet méretéből adódóan gondos felmérési stratégiát dol-
goz tunk ki. Amennyiben az egy állásponttal lefedett terüle-
tek mérete kicsi, úgy az egész szerkezet felméréséhez sok 
álláspontra lenne szükség, ami sok fölösleges adatot gene-
rál, megnehezítve az utófeldolgozást. A Z+F szken nerrel 
hatótávolsága 187 méter, így lehetséges volt a szer kezettől 
távolabbi álláspontok létesítése. A távolság nö ve kedésével 
nő a szkennelt terület nagysága, csökken azon ban a pon-
tosság, ami mind a felmérés, mind a regiszt ráció szem - 
pontjából kedvezőtlen. A legoptimálisabbnak vélt megoldás-
sal arra törekedtünk, hogy 10 állásponttal képesek legyünk 

18. kép:  Surphaser és Leica pontfelhőinek eltéréstérképe  
a gerinclemezeknél

19. kép:  Surphaser és Leica pontfelhőinek eltéréstérképe  
a kiválasztott trapézlemeznél
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a mérést elvégezni. A távolabbi állások miatt a szkennelési 
paramétereket szupermagas–magas beállításokra választot-
tuk meg. Előbbi 10 méteren 3,1 milliméteres pontközzel 
biztosítja, hogy elegendő felbontású pontfelhőt kapjunk, 
míg utóbbi a pontok magas minőségű leképződését teszi 
lehetővé. A felmérésnek az építési koordinátarendszerben 
történő elhelyezését a kapcsolópontként használt forgat-
ható tárcsák illesztőpontként történő bemérésével biztosí-
tottuk. Ehhez egy Trimble S5 mérő állomást alkalmaztunk.

A relatív regisztráció után az illesztőpontok megadásával 
a felmérés elhelyezhető volt építési EOV koordinátarend-
szerben. A kapott pontfelhő (21–22. képek) további fel-
dolgozását Geomagic DesignX-ben, illetve Geomagic Wrap-
ban folytattuk.

Vizsgálatunk a hídszerkezet referenciasíkoktól való el-
téréseinek kimutatását célozta meg. Ehhez először DesignX-  
ben lehatároltuk a vizsgálathoz szükséges terüle teket 
a könnyebb adatkezelés érdekében. A hidat két részre 
bontottuk, keresztmetszet és főtartó gerinclemez részre. 
Wrap-ban kiegyenlítő síkokat határoztunk meg legkisebb 
négyzetek módszerével, aminek köszönhetően a síkok a 
vizsgált szerkezetekre a lehető legjobban illeszkedtek.

A kapott eltéréstérképek különbséget mutatnak mind a 
keresztmetszetben (23. kép), mind a főtartó gerinclemezen 
(24. kép).

20 . kép:  
Tesztmérés az épülő hídszerkezeten

21 . kép:  
Az építés állapotát rögzítő pontfelhő, 
magassági színezéssel ellátva

22 . kép:  
Pontfelhőből levezetett pillér  
keresztmetszeti nézete
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Megfigyelhető, hogy a főtartó gerinclemez több helyén 
is eltérések mutatkoznak. Ezek nem minden esetben im-
perfekcióból származnak, a szerkezet egyes szakaszai ter-
vezetten más vastagsággal készültek (25. kép). Mivel a 
sík illesztés az összes pont figyelembevételével történt, 
a változó vastagságú szakaszokon a kiértékelés fals ered-
ményekre vezethet. Ennek kiküszöbölése a megegyező 
vastagságú szakaszok különálló vizsgálatával lehetséges.  
Példa erre a 4. szakasz, ahol annak „a” (26. kép) és „b” 
(27. kép) szakaszára történő külön referenciasík-illesztés 
sokkal jobb eredményt mutat a teljes szakasz (28. kép) 
együttes vizsgálatával szemben.

Ékes lemez felmérése, 2019 . április

Az ékes lemezek feladata, hogy kiegyenlítsék a merevítő-
tartó főtartó alsó övének hegesztése miatt kialakuló ma-
radó alakváltozásokat. Célunk az ékes lemez helyének, il-
letve a lemeznek a felmérése és vizsgálata volt. A mérést 
nagyban megnehezítették a rendelkezésre álló szűk terek, 
valamint a szerkezet környékén végzett betonozási mun-
kák. A felmérést több helyről, a pillér befolyási és kifolyási 
oldalán, valamint az üzemi járdáról létesített álláspontokról 
végeztük el Z+F, illetve Leica szkennerekkel párhuzamo-
san. A hely szűkössége miatt az ideális kapcsolás nehezen 
volt kivitelezhető. 

Pályaelemek vizsgálata, 2019 . november

A korábbi tapasztalatokból kiindulva megvártuk amíg az épí-
tés olyan fázisba ért, ahol minimális zavaró tényező akadá-
lyozta munkánkat. A Duna teljes áthidalását megelőzően,  
az utolsó három pályaelem helyszínre érkezésekor végez-
tünk méréseket. Felmérésünk tárgya a HUN 5–6, illetve 
a HUN 6–7 pályaelem volt, amelyeket párhuzamosan a 
Surphaser és Leica szkennerekkel mértünk.

25. kép:  A főtartó gerinclemez tervezett vastagság változásai

26 . kép:  4 . a szakasz eltéréstérképe

27 . kép:  4 . b szakasz eltéréstérképe

28. kép:  Teljes 4. szakasz eltéréstérképe

23 . kép:  
Keresztmetszet eltéréstérképe

24 . kép:  
Főtartó gerinclemez eltéréstérképe
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A felmérést több tényező nehezítette. Az elemek uszá-
lyon érkeztek, és onnan történt a beemelés. Elsődlegesen 
fel adat volt megvizsgálni, hogy az uszály kellően stabil-e 
a lézer szkenneléshez. Méretéből fakadóan a hajó kevésbé 
érzékeny a vízmozgásokra, így a bejárás során nem tapasz-
taltunk instabilitást, úgy ítéltük meg, hogy a mérés végre-
hajtható. Az elem minél teljesebb felmérésének érdekében 
változatos műszermagasságot alkalmaztunk, így az elem 
al sóbb részei is mérhetővé váltak megfelelő műszertárgy-
távolság mellett. Mindkét műszerrel 37 álláspontban tör tént 
felmérés az uszályon és magán a pályaelemen (29. kép), 
mely során a HUN 5–6 jelű elem részletesen, a HUN 6–7 
jelű elem pedig befoglaló méretében került felmérésre.  
A kapcsoláshoz kapcsológömböket használtunk.

A feldolgozás után a maximum ellentmondás 2,4 mm-re, 
az átlagos ellentmondás 0,7 mm-re adódott.

A kiértékelés során több különböző vizsgálatot végez-
tünk. Bár célunk az uszályon található pályaelemek fel-
mérése volt, az indirekt módon rögzítésre került a már 
megépült hídszerkezet is. Megfigyeltük, hogy egyes része-
ken többszörös felület-leképződés történt (30. kép). Ennek 
oka az uszály folyamatos kismértékű mozgása és a mé ré - 
sek időbeli eltérése.

A mérés elsődleges célja a pályaelemek vizsgálata volt, 
így a két műszerből származó pontfelhőiket összehasonlí-
tottuk. Az eredményekben (31. kép) megfigyelhető, hogy 
az eltérések mértéke nem haladja meg a relatív illesztési 
pontosságot, tehát kijelenthetjük, hogy a két műszer azo-
nos eredményeket produkált.

A pályaelemek felépítése hasonló, de nem egyeznek meg 
egymással teljes mértékben. A két különböző karakterisz-
tikájú pályaelem összehasonlításával szemléltetni kívántuk 

29 . kép:  
Surphaser szkenner a pályaelemen

30 . kép:  
Többszörös felület-leképződés  
a hídszerkezeten (Surphaser)

31 . kép:  
HUN 5–6 pályaelem eltéréstérképe  
a Surphaser és a Leica adataiból



Acélszerkezetek 2022/különszámAcélszerkezetek 2022/különszám 37

32 . kép: 
 HUN 5–6 és HUN 6–7 pályaelem  
összehasonlítása a Surphaser adataiból

ezen eltérések mértékét (32. kép). Megfigyelhető, hogy a 
különböző lemezvastagságok és a pályaelemek alátámasz-
tásai is eltérnek egymástól. Ezenkívül pirossal színezve jól 
láthatók az egyes pályaelemeken található plusz appará-
tusok.

Az elemek közötti különbségeket a 33. kép is jól szemlél-
teti, ahol egy rendelkezésünkre álló, a híd eltérő szaka-
szán beépített elem modelljével vetettük össze a HUN 5–6 
pontfelhőjét. Megfigyelhető, hogy a két modell egymáshoz 
jó illeszkedést mutat, találhatunk viszont néhány eltérést. 
A széleken látható kék zóna megmutatja, hogy a HUN 5–6 
pályaelem lemezvastagsága helyenként vékonyabb a mo-
dellezett eleménél. Ezenkívül a 33. kép alapján a markán-
san eltérő szerelvények adta különbség itt is látható.

Pályaelemek vizsgálata beemelés előtt és után, 
2019 . november

A HUN 6–7 pályaelem beemelésekor megtörtént a Duna 
teljes áthidalása. Aktuális vizsgálatunk célja a pályaelem 
 esetleges alakváltozásainak kimutatása a beemelést kö-
ve tően. A mért elemet korábban is mértük, a pontosabb 
összehasonlíthatóság érdekében fix referenciapontok se gít-
ségével kívántuk végrehajtani az elemzést. Ehhez az elem 
újbóli felmérésére volt szükség, immár a referenciapontok-
kal együtt. Épülő, bővülő szerkezetek változáskövetésére 
a hagyományos geodéziai megközelítés egy olyan fix alap-
pont- hálózat létrehozása, mely a vizsgálandó objektum 
körül elhelyezett referenciapontokból áll. Ebben az eset-
ben a mérést az alapponthálózathoz igazítva az adatok 
minden alkalommal ugyanabban a  koordinátarendszerben 

jelennek meg, így az összehasonlítás során kimutatott 
eltéré sek a két mérés közötti változást jelentik. Jelen eset-
ben ezt a módszert nem alkalmazhattuk, hiszen az ele-
men nem hozzáépítés során történik változás ugyanazon 
a helyen, hanem mozgatás és a szerkezetben való végleges 
pozíció elfoglalását követően deformálódik. Ehhez új meg-
oldást kellett találnunk, amit a pályaelemen elhelyezett 
fix referenciapontok jelentették, melyek egymáshoz ké-
pesti viszonyának megfigyelésével következtethetünk de-
formációra. Referenciapontként az álláspontok összekap-
csolásához használt gömböket alkalmaztuk. Ahhoz, hogy 
biztosítsuk a gömbök fix pozícióit, egyedileg legyártott 
kény szer központosító perselyeket helyeztünk el a pálya-
elem tetején, amikbe a kapcsológömbök mágnestalpai 
pon tosan beilleszthetők voltak. Így biztosítottuk azt,  hogy 
a gömbök helyszínen hagyása nélkül a referenciapon-
tok visszaállthatóak legyenek, valamint csökkentettük az 
 esélyét, hogy a beemelés során valamelyik pont elmozdul. 
A mé rést a Surphaser szkennerrel végeztük 30 x 30 pont/fok 
felbontás és HQ minőségi beállítás mellett.

A pályaelem felmérését követően, annak leendő helyé-
nek környezetét kívántuk rögzíteni a hídon létesített 
állás pontokból. A feldolgozás során kiderült, hogy ezek 
az eredmények szkennerhiba miatt nem felhasználhatók  
A pontfelhő sávossága nem tette lehetővé a pontos illesz-
tést (a maximális hiba 9 mm-re adódott), így az adat érde - 
mi vizsgálatra alkalmatlan volt. 

Másnap megtörtént a pályaelem beemelése (34. kép).  
A kényszerközpontosító perselyekbe visszahelyeztük az 
illesztőgömböket, és megtörtént az újbóli felmérés. A be-
emelési folyamat során az egyik persely megsemmisült, így 

33 . kép:  
HUN 5–6 hídelem és pályaelemmodell 
összehasonlítása
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34 . kép:  
HUN 6–7 pályaelem beemelése  
a Clark Ádám hajódaru segítségével

a tervezett 6 helyett csak 5 illesztőpont állt rendelkezé-
sünkre. Ugyan matematikailag ez elegendő az illesztés 
elvégzéséhez, azonban a pontok nem megfelelő geomet riai 
eloszlása hibás eredményekhez vezethet. A minél teljesebb 
vizsgálat érdekében a beemelést követően a pályaelem alját 
szerettük volna mérni, az ott folyó munkálatok miatt erre 
nem volt lehetőségünk. 

A beemelés utáni adatok regisztrációját követően ki-
mentettük az illesztőgömbök koordinátáit az adott na-
pi helyi koordinátarendszerekben. Feltételezve, hogy a 
gömbök helyzete nem változott, kiszámítottuk a gömbök 
egymáshoz képesti euklideszi távolságát (3. táblázat),  
 
 
 
 
majd meghatároztuk a kapott távolságok közötti eltéréseket 
(4. táblázat).

3. táblázat:  Illesztőgömbök közötti távolságok mátrixa 
[m], a felső háromszögben a 2019.11.25-i,  
az alsóban pedig a 2019 .11 .26-i eredmények

S001 S002 S003 S004 S005

S001 5.965 13.534 14.804 8.431

S002 5.966 7.613 10.044 4.418

S003 13.533 7.612 8.511 8.226

S004 14.803 10.042 8.508 6.374

S005 8.430 4.417 8.223 6.374

4 . táblázat:  Gömbtávolságok eltérése a pályaelem 
beemelése előtt és után [mm]

S001 S002 S003 S004 S005

S001 –0.4 1.7 1.5 1.3

S002 –0.4 1.9 1.4 1.8

S003 1.7 1.9 2.6 3.1

S004 1.5 1.4 2.6 0.1

S005 1.3 1.8 3.1 0.1

Az illesztés eredménye a 35. képen látható. A várako zá-
soknak megfelelően jelentkezett az elvesztett persely hiá-
nya, a legnagyobb eltérések a hiányzó gömb környezeté-
ben, a pályaelem egyik sarkában jelentkeztek. Kíváncsiak 
voltunk, hogy milyen eredményre vezet az ICP alapú 
illesztés, így újabb eltéréstérképet készítettünk (36. kép).  

35. kép:  Gömbök segítségével végrehajtott illesztés eltéréstérképe  
a 2019. 11. 25-i és a 2019. 11. 26-i mérés pontfelhőiből

36. kép:  ICP algoritmus segítségével végrehajtott illesztés 
eltéréstérképe a 2019 . 11 . 25-i és a 2019 . 11 . 26-i mérés 
pontfelhőiből
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Az illesztés ebben az esetben a teljes pontfelhő figyelem-
bevételével történt, azt előbb szűrni kellett. A kapott ered-
mény jellegében hasonló eltéréseket mutat, mint a göm-
bökkel végzett illesztés, mértéke azonban eltér attól.

A két eltéréstérkép hisztogramját vizsgálva leolvasható, 
hogy az ICP alapú illesztés az ellentmondások mértékét 
minimalizálta, míg a pontfelhőre tekintve az is látható,  hogy 
ez oly módon valósult meg, hogy az elem egy területén 
megnövekedett az eltérés mértéke.

Pályaelemek vizsgálata az összes elem beemelését 
követően 2020. április 

A gyártás során mért elemek beépítés utáni vizsgálata is 
lehetséges volt. Erre a célra a BME által a gyártóüzem-
ben felmért 10–11 jelű pályalemezt választottuk, melyet 
beépítés után minél részletesebben kívántunk felmérni.  
A gyártás során mért adatokkal való összehasonlítást a BME 
munkatársai végezték, a mi feladatunk a beépítés utáni 
adatszolgáltatás volt. 

37. kép:  Az építkezés alapponthálózatát alkotó fixen kihelyezett prizmák és mérőpillérek átnézeti rajza

38 . kép:  
A Duna partján létesített szabadállás  
a Leica TS16i mérőállomással

39. kép:  Szerelőjárda alá kihelyezett tárcsák
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A feladat komplexitását a pályaelem teljes lefedése adta. 
A beépített elem az ideális üzemi körülményekkel ellentét-
ben nem volt körüljárható, az alsó és felső rész illeszté-
sét eddig nem használt megoldással kellett megoldanunk.  
A pontossági igényeket ismerve mérőállomással bemért 
illesztőpontok mellett döntöttünk. Ehhez a helyi építési 
hálózat pontjait (37. kép) valamint egy Leica TS16i robot 
mérőállomást alkalmaztunk. Az alappontokra való tájéko-
zást követően létrejött szabadállásokból bemértük a kihe-
lyezett tárcsákat, amik illesztőpontként is használhatók vol-
tak a regisztrációhoz. Két szabadállásból történt bemérés, 
egyszer a Duna partjáról (38. kép) a szerelőjárda alá kihe-
lyezett tárcsákra (39. kép), másszor pedig a hídról, közvet-
lenül a pálya lézerszkennelésének környezetében. Utóbbi 
esetben megfontolandó volt, hogy a hídszerkezet kellően 
stabil-e a hosszú távú műszerállás fixen tartásához. Úgy 
ítéltük meg, hogy a tervezett mérési idő alatt a hídszerkezet 
nem végez számottevő mozgást.

A lézerszkennelést két műszerrel végeztük (Z+F és Sur-
phaser) (40. kép). A pályaelem felső részének mérésekor 
egymás melletti mérőállásokkal haladtunk előre, célunk az 
volt, hogy a két műszerből származó pontfelhő egymástól 
függetlenül is előállítsa a pályaelemet. Az elem alsó ré szé-
nek felmérése körülményes volt, a szűk mozgástér lassú ha-
ladást tett lehetővé. A két műszer és személyzete egymással 
párhuzamosan haladt a kétoldali szerelőjárdán.

A külön történő regisztráció során kisebb ellentmondás 
mutatkozott, így egyes szakaszokon a két műszer álláspont-
jait vegyesen használtuk fel. Igaz, az eszközök mérési tulaj-
donságai nem egyeznek meg teljes mértékben, az adatok 
fúziója nem okoz durva hibát. 

Az építés során végzett mérések tapasztalatai

Az építés során végzett mérések értékes tapasztaltokkal szol-
gáltak kivitelezési körülmények közt alkalmazott földi lé-
zerszkenneléses vizsgálatokra. A szerkezet bonyolultágából 
fakadóan gyakran kellett nehezen megközelíthető helye-
ken, alig mérhető szerkezeti elemeket vizsgálnunk. A di-
namikusan változó környezet és a váratlan történések miatt 
törekednünk kellett a mérési redundanciára. A pályaelem 

beemelésénél elvesztett persely bizonyítja, hogy ameny-
nyiben nem gondoskodunk tartalék megoldásokról, úgy 
egyes vizsgálatok kivitelezhetetlenné válhatnak. Az extrém 
mérési körülmények, a változó feladatok új és új megol-
dásokat követelnek.

4 . A HÍD PRÓBATERHELÉSE
Miután a híd szerkezetkész állapotba került, végezték el a 
statikus és dinamikus próbaterheléseket. Előre meghatáro-
zott terheléseknek tették ki a szerkezetet, és figyelték annak 
viselkedését. Ennek során bevett módszer a hídon elhelye-
zett csapok felsőrendű geodéziai szintezéssel történő be-
mérése, melyből levezethető a szerkezet függőleges irányú 
elmozdulása. A Monostori híd esetén a szintezést több mé-
rőcsapat több műszerrel hajtotta végre a híd mindkét olda-
lán telepített mérési pontokra.

A kutatás-fejlesztési projekt keretében a hagyományos 
méréseket földi lézerszkenneres vizsgálatokkal egészítettük 
ki, ami nem számít újkeletű eljárásnak, viszont kiemelen-
dő, hogy mi a méréseinket négy különböző helyről négy 
mű szerrel hajtottuk végre közel egy időben. A mérési pon-
tok a hídszerkezet alatt, annak közelében kétoldalt, illet ve 
egy távolabbi ponton voltak. A földi lézerszkennerrel tör-
ténő felmérés, nagy sűrűségű pontfelhőt állít elő, így le he-
tőség nyílt felületjellegű információk gyűjtésére,  to váb bá 
a híd olyan szerkezeti elemeiről is képződött adat, ame-
lyekről más módon nem, vagy csak körülményesen lehet-
ne információt gyűjteni (pl. pászmák és a pilon felülete). 
Mind ezek mellett mérőállomással kitüntetett pontokra is 
vé geztünk méréseket, amelyeket úgy választottunk meg, 
hogy azok a pászmák pályaszerkezethez csatlakozó részén 
kapjanak helyet, ilyen módon ezen szerkezeti elemek ma-
gassági változásairól is kaphatunk információkat.

A Monostori híd próbaterhelése két fő szakaszban zaj-
lott. Első lépésben 16 darab teherállásban történő stati-
kus terhelésekre, majd dinamikus terhelésekre került sor. 
Számunkra a statikus terhelés (5. táblázat) hatására jelent-
kező alakváltozások voltak relevánsak, mivel ekkor elegen-
dő idő volt a geometriai felmérésre. Egy ilyen teherállás 
és annak szintezése nagyjából 30–40 percet vesz igénybe.  

40 . kép: 
 Z+F és Surphaser szkennerek  
a 10–11 pályaelem felső részének 
felmérése közben
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A terheléseket több, egyenként 31 tonnás teherautó biztosí-
totta. Azokat más-más kijelölt helyre állították, különböző 
jellegű igénybevétel került a hídszerkezetre. A várt maximá-
lis terhelés esetén 32 teherautó hajtott a hídra, mely a teljes 
teherbírás 80 százalékát jelentette. Ekkor a legnagyobb tá-
maszköz várható legnagyobb lehajlása 485 milliméterre 
adódott (41. kép). A terheletlen híd mérése egyrészt lehe-
tővé teszi a következő teherállásra való átállást, másrészt 
ekkor megfigyelhető a szerkezetben maradó alakváltozás is, 
hogy milyen mértékben képes visszanyerni eredeti alakját 
a híd.

A statikus után következtek a dinamikus terhelések. 
Ekkor két teherautó hajtott át a hídon 5, 20, 40, 60 km/h, 
majd a lehető legnagyobb sebességgel. Mivel ez a fajta ter-
helés rövid idő alatt lezajlott, nem volt lehetőség szintezés 
és lézerszkennelés végrehajtására. Ezekben az esetekben a 
híd több pontján kihelyezett gyorsulásmérők szolgáltattak 
adatot a terhelés hatásáról.

5 . táblázat:  Tervezett teherállások és azok hatásai

Tervezett 
terhelési 
sorrend

Megvalósult 
terhelési 
sorrend

Teherállás hatása

 1.  1. terheletlen híd

 2.  2. 2–3 támaszközre mértékadó 
totális terhelés fele

 3.  3. 2–3 támaszközre mértékadó 
totális terhelés

 4.  4. terheletlen híd

 5.  5. 1–2 és 3–4 támaszközre 
mértékadó totális terhelés

 6. 10. 3–4 és 5–6 támaszközre 
mértékadó totális terhelés

 7.  7. terheletlen híd

 8.  6. 2. támaszra mértékadó  
totális terhelés

 9.  8. 3. támaszra mértékadó  
totális terhelés

10.  9. 4. támaszra mértékadó  
totális terhelés

11. 11. 5. támaszra mértékadó  
totális terhelés

12. 12. terheletlen híd

13. 13. féloldalas terhelés  
– befolyási oldal

14. 14. féloldalas terhelés  
– kifolyási oldal

15. 15. csavaró terhelés (nyílásonként 
alternáló teherelrendezés)

16. 16. terheletlen híd

A 2. és 3. támasz között a kifolyási oldalon levő pászmák 
alján elhelyezett tárcsák teherállásonkénti bemérése infor-
mációt szolgáltattak a pászmák magassági elmozdulásairól. 
A tárcsákon elhelyezett, nyomtatott szálkereszttel ellátott 
fényvisszaverő fólia segítette az irányzást, valamint jobb mé-
rési felületet biztosított a mérőállomástól távol elhelyez-
kedő bemérendő pontoknak (42. kép). A mérőállomástól 
legmesszebb található fólia nagyjából 280 méterre he-
lyez ke dett el. Az egyes teherállások mérési  sorozatainak 
elvégzése egy jól automatizálható monitorozási feladat.  
Ez a Leica TS16i robot mérőállomásba integrált ATR funk-
cióval lehetséges, azonban ehhez a fóliák helyett prizmákat 

41 . kép:  
Legnagyobb támaszköz  
terhelése, várható lehajlás 
485 mm

42. kép:  A pászmák alján elhelyezett tárcsa, fényvisszaverő fóliával
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43. kép:  Az egyes teherállásokban kimutatott lehajlásértékek a mérőállomással meghatározott diszkrét pontokban

kellett volna alkalmazni. Utóbbi hiányában a pontokat ma-
nuálisan mértük. A manuális mérés pontossága az időn kén-
ti léglengés miatt elméletileg kisebb a prizmákra történő 
automatikus méréshez képest, ám a két távcsőállásban el-
végzett mérésekkel a hiba csökkenthető.

A mérőállomást a híd építésénél használt mérőpillérek 
egyikén helyeztük el (44. kép), ami kellő stabilitást biz-
tosított az egész napos méréshez, valamint jó rálátást tett 
lehetővé a pászmákra kihelyezett jelekre. A mérési ponto-
kat a parttól távolodva 1-től 8-ig, a teherállás sorszámának 
megfelelően kódolva mértük be. Minden mérési sorozat 
előtt kontroll méréseket végeztünk a fixnek feltételezett 
tájékozó prizmákra, így ellenőrizve a mérőállomás moz-
du latlanságát. A lézerszkenneres mérések eredményeinek 
épí tési koordinátarendszerbe történő illesztését a parton 
elhelye zett tárcsk biztosították, amelyek koordinátáit szin-
tén ebből a pontból határoztuk meg. 

A mérőállomással végzett mérések eredményeinek fel-
dolgozását a kontrollmérések ellenőrzésével kezdtük meg. 
Az egyes mérési sorozatok előtt végzett mérések néhány 
mm-es eltérést mutattak a prizmák koordinátáihoz képest, 
amit okozhatott irányzási hiba, atmoszferikus interferencia, 
vagy a műszer mozgása. Az ellentmondások mértéke nem 
indokolta a mérési sorozatok eredményeinek korrigálását 
vagy elhagyását. Az eredmények feldolgozását követően 
előálltak azok a grafikonok, amelyekkel össze tudtuk vetni a 
numerikus számításokból, illetve a felsőrendű szintezések-

ből kapott mérési eredményekkel az általunk meghatáro-
zott elmozdulási értékeket (43. kép).

A rendelkezésünkre álló fázismérés-alapú  szkennerek 
hatótávolsága nem tette lehetővé, hogy az egész híd szer-
kezetet vizsgáljuk. A Leica és a Z+F maximális névleges 
mérési távolsága egyaránt 180 méter, a Surphaser-é pedig 
300 méter. Emiatt ezekkel az eszközökkel a híd egy ki sebb 
szakaszára koncentráltunk a lehető legtöbb információ 
begyűjtése mellett. Mindhárom szkenner az első és má-
sodik támasz közötti szerkezetről készített méréseket.  
A szkennelési paraméterek beállítását a szkennertárgy tá-
vol  sága, és a mérési idő figyelembevételével úgy kellett 
megválasztanunk, hogy a teherállásonként rendelkezésre 
álló 30–40 perc alatt a legtöbb információt gyűjtsük be. 
A híd két oldalán levő szkenner esetében a  szkennelési 
intervallum szűkítésével optimalizálható lett volna az elő-
álló pontfelhő, azonban a híd alatt a teljes tér  szkennelése 
elengedhetetlen. A konzisztens mérési adatok miatt a pa-
ra méte reket egységesen választottuk meg. A két ol dalsó  
szkenner esetén szupermagas (3 mm-es pontköz 10 méte-
ren) – magas minőség beállítása mellett döntöttünk, míg 
a híd alatti műszeren az ennek megfelelő 50 pont/fok 
(függő le ges és vízszintes irányban is) felbontással és HS 
minő ségben (a nagy távolságokra optimalizált beállítással) 
történt a mérés. Az egyes mérések 15 percet vettek igény-
be, így a teherállás idején belül tudtunk maradni. A szken-
nelések indítása és a mérőállomásos bemérés az egymás-
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hoz képesti lehető legközelebbi időpontban történt, így 
biztosítva,  hogy az egyes műszerek azonos alakváltozásokat 
rögzít senek.

A szkennerek között kapcsológömböket helyeztünk ki, 
melyek a teherállások alatt végzett mérések összekapcso-
lása mellett fix pontként biztosították, az egyes mérési 
eredmények egységes rendszerben történő ábrázolását is. 
Erre azért van szükség, mert bármely szkenner elmozdul-
hat a nap folyamán, a Surphaser pedig fizikai nulla pont 
hiányában minden bekapcsolás után máshonnan kezdi el 
a szkennelést, más tájolást adva ezzel a leképzett pontfel-
hőnek. 

A híd két oldalán levő szkennerből származó adatok 
alkalmasnak bizonyultak a kétoldali főtartó lehajlásának 
vizsgálatára. Ehhez a főtartóval közel párhuzamos rajz-
síkot hoztunk létre, így a sík normálisa megadta a híd 

oldalnézetét. A tervek alapján függőleges segédvonalak-
kal jelöltük az egyes hídelemek határait, hogy minden te-
herállás és mindkét oldali mérés esetén azonos szakaszokat 
hasonlítsunk össze. Ezután a főtartő alsó síkjának vekto-
rizálása következett minden teherálláson, ezt a függőle-
ges segédvonalak közé rajzolt szakaszokként képeztük le.  
Az így, Geomagic DesignX-ben előálló vektoros állományt 
DXF rajzcsere formátumban kimentve MATLAB környezet-
ben folytattuk az eredmények kiértékelését. Ennek ered-
ményeképpen előállítottuk a vizsgált szakaszra a lehajlások 
görbéjét (45. kép).

Mivel a híd alatt elhelyezett Surphaser alulról látott rá 
a hídszerkezetre, így ebben az esetben célunk a felület 
jellegű adatnyerésben rejlő lehetőségek kiaknázása volt. 
Ennek első lépéseként a vektoros levezetés helyett felület-
modellt alkottunk a főtartókból és kereszttartókból (46. 

45. kép:  Az egyes teherállásokban kimutatott lehajlásértékek a HDS 7000 szkennerből származó pontfelhők alapján

44. kép:  Leica TS16i mérőállomás az 5006-os mérőpilléren
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46. kép:  A kereszttartókban megjelenő eltérések vizsgálata, az eltérések mm-ben értendők

kép). A feldolgozás szűrése után a felületmodellezés már 
csak a híd releváns elemeire történt. A TIN modell mini-
mális hibáit manuálisan javítottuk, ezek a műveletek több-
nyire a felületi normálisok rendezését és a modellt alkotó 
háromszögek helyenként látható rendezetlenségének tisz-
tázását jelentették.

A híd teljes hosszában történő leképzéséhez egy negye-
dik, az előzőkéhez képest nagyobb, kétkilométeres maxi-
mális mérési távolsággal rendelkező Riegl VZ2000i földi 
lézerszkennert is alkalmaztunk a mérések során. A műszert 
 igyekeztünk egy régi mérőpillér tetején úgy elhelyezni,  hogy 
a lehető legnagyobb rálátása legyen a teljes hídszerkezetre, 
minél jobb beesési szögek mellett (47. kép).

A Riegl szkenner adataiból a többi szkennerhez  hasonló 
módon kívántuk levezetni az eredményeinket, így a feldol-
gozás lépései azokéhoz hasonlóak voltak. Ebben az eset-
ben is előállítottuk vektoros állományokként az egyes te-
herállásokban a főtartóelemek alsó síkjait. A Z+F és Leica 
mérések feldolgozásához hasonlatosan csak azokon a he-
lyeken történt meg a főtartó vektorizálása, ahol meg felelő 
minőségű adat állt rendelkezésünkre. Ugyan a Riegl szken-
ner névleges mérési hatótávolsága lehetővé tenné a teljes 
hídalak rögzítését, ezt a mérési elrendezés nem tette le-
hetővé, a kedvezőtlen beesési szög miatt a Szlovákia felő-
li 4. támasztól kezdődően már nem képződött megfelelő 
adat. Ennek megfelelően a feldolgozás során ezt figyelem-
be vettük.

Az időméréses távmérést alkalmazó Riegl-ből származó 
pontfelhő lehetőséget biztosított a pászmák elemzéséhez 
is. Ennek során meghatározható az egyes pászmák alakja, 
így egy későbbi próbaterhelés során összevethetők, hogy 
mennyiben változott az egyes pászmák teherbírása.

A nagy hatótávolságú lézerszkenner továbbá arra is lehe-
tőséget biztosított, hogy a pilon elmozdulását is vizsgáljuk 
(49. kép). A kezdő teherállapotot referenciaként tekintve 
ahhoz képest tudjuk vizsgálni az egyes terhelési állapotok-
ban készült pontfelhőket és elmozdulásukat. 

A próbaterhelés során több értékes tapasztalatot is szerez-
tünk. A feladat komplexitása nagyfokú tervezést igényelt, 
mivel a mérés megismétlésére nem lett volna lehetőségünk, 
az álláspontok helyét, kapcsolási lehetőségeit, beállításait 
előre meghatároztuk, a helyszíni döntéseket minimalizál-
tuk. A kapott eredményeket vizsgálva megállapítható, hogy 
az általunk használt mérési megoldások a szintezési ered-
ményekhez viszonyítva kellő megbízhatósággal állítanak 
elő mérési eredményeket az elmozdulás trendszerű kimu-
tatásához. A mérőállomással való mérés automatizálása 
gyors és hosszú távú monitorozási megoldást nyújt, akár 
az üzemeltetési szakaszban is. A lézerszkenneléssel végzett 
mérések több információt adnak a szerkezetről, ezek pon-
tossága azonban nagyban függ az alkalmazott műszertől és 
a mérési körülményektől.
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48. kép:  Az egyes teherállásokban kimutatott lehajlásértékek a Riegl szkennerből származó pontfelhők alapján

47. kép:  Riegl szkenner a régi mérőpilléren elhelyezve
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ÖSSZEFOGLALÁS, KONKLÚZIÓ
Geometriai vizsgálatainkon keresztül végigkövethető az új, 
Monostori híd életútja a gyártócsarnokoktól a szerkezet-
kész állapotáig. Ez áttekintő képet is ad a felület jellegű 
adatnyerés előnyeiről a hagyományos, diszkrét pontokban 
történő vizsgálatokhoz képest. Az egyes mérések leírásán 
keresztül betekintés nyerhető a mérési körülményekbe 
(elem elhelyezése és rögzítése, álláspontok megválasztá-
sa) és paraméterekbe (szkennelési felbontás és minőség), 
amelyek jelentősen befolyásolják a vizsgálatok sikerességét.  
A hídszerkezetek vizsgálata mellett elvégeztük az azt alkotó 
anyagok próbatesteinek strukturált fehér fényű szkennerrel 
történő geometriai vizsgálatát is, amely pontos és részlet-
gazdag leképzést biztosított a tönkremenetel előtt és után. 
Az életút követése végső lépéseként a statikus hídterhelés 
során széles körű elemzéseket végeztünk, amely keretében 
az egyes szkennerek karakterisztikájának és a hídhoz ké-
pesti pozíciójának függvényében vezettünk le az eredmény-
termékeket.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A közlemény elkészítését a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Hivatal által az NKFI Alapból megvalósuló, 2017-
1.3.1-VKE-2017-00040 számú, „Hálózatosodott techno ló gi-
ák alkalmazása acélszerkezetek tervezése, gyártása, szere-
lése, fenntartása és kapcsolódó szolgáltatások területén” 
című projekt támogatta.
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49 . kép:  
Pilon elmozdulása az egyes teherállásokban
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SPECIÁLIS MÉRÉSI FELADATOK  
A MONOSTORI HÍD PRÓBATERHELÉSEKOR

SPECIAL MEASUREMENT TASKS DURING  
THE PROOF LOAD TEST OF MONOSTOR BRIDGE

Joó Attila László egyetemi docens, 
Völgyi István egyetemi docens,  
Hegyi Péter adjunktus,  
Kollár Dénes adjunktus  
BME, Hidak és Szerkezetek Tanszék

Takács Bence Géza egyetemi docens,  
Égető Csaba adjunktus 
BME, Általános és Felsőgeodézia Tanszék

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
konzorciumi partnereivel 2018ban hároméves pályá
zati kutatásfejlesztési programot indított a modern 
információtechnológiai vívmányok építőipari alkal-
mazásának elősegítése céljából. A projekt középpont-
jában a tartószerkezetek gyártási és üzemeltetési 
időszakának mérésekkel történő követése, az ered-
mények adatbázisba rendezése, illetve az adatok in-
novatív megjelenítésének szoftveres támogatása állt. 
A hídépítési tárgyú méréseket a Monostori hídon vé-
geztük. Jelen cikk a forgalomba helyezést megelőző 
próbaterhelést, azon belül is a speciális és lokális 
mé réseket mutatja be.

Budapest University of Technology and Economics, in 
cooperation with its industrial partners, launched 
a threeyear research and development project in 
2018 to apply the achievements of modern informa-
tion technology in the field of construction indus-
try. The project focuses on all the measurements of 
engineering structures either during manufacturing 
or in the operation phase, uploading results into 
databases, and the innovative visualization of data 
with software support. Our measurements related 
to bridge construction are taken on the Monostor 
bridge. This paper presents some aspects of the proof 
load test with particular attention to local and spe-
cial measurements.

1 . BEVEZETÉS

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) 
konzorciumi partnereivel indított kutatás-fejlesztési prog-
ram célja az Ipar 4.0 technológiák építőipari alkalmazásá - 
nak elősegítése. A kutatási projekt fókusza az acélszerke-
ze tek gyártása, szerelése és fenntartása. Cél a folyamatok  
so rán olyan összefüggő digitális rendszerek  alkalmazása, 
melyek nyomon tudják követni az acélszerkezeteket érő 
hatásokat gyártás, szerelés, üzembe helyezés és  üzemelés 
során. A kutatás-fejlesztési tevékenységhez egy-egy magas-
építési és hídépítési műtárgy kapcsolódik, az új komáromi 
Duna-híd és az MC Bauchemie kövesgyűri telephelyén 
épített ipari csarnok. A műtárgyak építését és üzemeltetését 
széles körű mérésekkel követtük. A mérési eredmények egy 
BIM adatbázisba épülnek. A szerkezetekkel kapcsolatos 
adat gyűjtés, feldolgozás és megjelenítés folyamatát, illetve 
a kutatási tevékenység eredményeit több publikációban 
mutatjuk be. Jelen tanulmány célja, hogy az új komáromi 
Duna-híd, a Monostori híd próbaterhelésének a kutatási 
projektben elfoglalt szerepét bemutassa. A próbaterhelés 
során a BME szoros együttműködésben hajtotta végre fel-
adatait a 4iG Nyrt.-vel. Az általuk végrehajtott lézerszken-
nelés részleteit külön publikációban mutatjuk be.

2 .  A PRÓBATERHELÉS SZEREPE  
A PROJEKTBEN

A tartószerkezetek gyártása, szerelése nagyszámú fázisból 
áll. A lemezek leszabása, hegesztéssel való kapcsolása, ösz-
szeszerelése olyan folyamatok, amelyek során a szerkeze-
ti elemekben sajátfeszültségek keletkeznek, és az elemek 
eset leg a tervezettől kismértékben eltérő alakot vesznek 
fel. A geometriai imperfekciók egy része korrekciót nem 
igényel, más része esetleg további sajátfeszültséget is okozó 
technológiával csökkenthető. Ezt a folyamatot sokelemű 
szimulációs és mérési apparátussal követhetjük. A kutatási 
projekt globális célja azon technológiák tesztelése, ame - 
lyek lehetőséget teremtenek a nagy mennyiségű gyártás-
közi információ költséghatékony gyűjtésére ipari projektek 
ese tén is.

A gyártási–szerelési fázis és az üzemszerű működés idő-
szakát a próbaterhelés kapcsolja össze. Ez az első alka-
lom, amikor a híd végleges statikai vázán visel jelentős 
hasz nos terhet. A próbaterhelés célja, hogy  megvizsgálja, 
a tervezés során alkalmazott modellek kielégítően írják-e 
le a hídszerkezet viselkedését. A próbaterhelés tehát na-
gyon fontos eszköz a híd modelljeinek ellenőrzésére. Kü- 
 lö nösen fontos a próbaterhelés olyan esetekben,  ami kor 
a tartószerkezet viselkedését folyamatosan követjük a digi-
tális ikerpáron végzett szimulációk segítségével. Az üzem-
szerű működés megfelelő nyomon követésének kulcsa 
a valós viselkedést kielégítően leíró modell. A modell 
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megfelelőségét több szempontból értékelhetjük. Fontos 
a szerkezet globális viselkedésének megfelelő követése. 
Globális viselkedés alatt értünk olyan fizikai mennyisége-
ket, amelyeket a szerkezet egészének viselkedése határoz 
meg. Ilyenek a szerkezetdinamikai alapjellemzők, a szer-
kezeti  lehajlás, vagy a piloncsúcs mozgása stb. A lokális 
viselkedés ellenőrzése hasonlóan fontos aspektusa a pró-
baterhelésnek. Lokális jellemzők alatt értjük azon fizikai 
mennyiségeket, amelyeket a globális szerkezeti visel ke-
dés mellett jelentősen befolyásolnak a mért pont kis kör-
nyezetének jellemzői, esetleg imperfekciói. Az ilyen lokális 
jellemzők jelentik a fáradási élettartam becslésének alap-
ját. Akár a globális, akár a lokális jellemzőkről beszélünk, 
a próba terhelés szerepe óriási. Próbaterheléskor az új 
tartószer kezet ismert hatásokra adott válaszát vizsgálhatjuk, 
és a mérési eredményekkel validálhatjuk, illetve finomíthat-
juk modelljeinket. 

3 . A MÉRÉSEK CÉLJA
A Monostori híd próbaterhelése komplex terhelési prog-
rammal és méréstechnikai apparátussal zajlott. A mérések 
egy rendszert alkotnak, de a mérési eredmények csopor-
tosíthatók a kutatási projekthez szorosabban, illetve ke vés-
bé szorosan kapcsolódó eredményekre. Utóbbi eredmé-
nyeket Kövesdi és társai publikálták korábban [1]. Jelen 
tanulmányban a kutatási projekthez szorosabban kapcso-
lódó, illetve kísérleti jellegű méréseket és eredményeit 
mutatjuk be. A számítási modellek validálása mellett cél 
tehát olyan mérési technológiák tesztelése, amelyek – va-
lamilyen paraméterét tekintve – nem részei a napi próba-
terhelési szakmai gyakorlatnak. Jelen cikkben az ortotrop 
pályalemez lokális nyúlásmérési eredményeit mutatjuk be, 
ezek képezik a mesterséges intelligencián alapuló indirekt 
tengelysúlymérő rendszer tervezésének alapját. Tárgyaljuk 
továbbá a geodéziai mérőállomással és GNSS technológiá-
val végrehajtott méréseket. Röviden bemutatjuk az egyes 
mé rési technológiák lényegét, alkalmazásának módját.

4 .  AZ ALKALMAZOTT  
MÉRÉSI MÓDSZEREK

4 .1 . A piloncsúcs mozgásának mérése
A piloncsúcs mozgását kétféle módszerrel mértük. Egyrészt 
a piloncsúcson elhelyezett prizmát a szlovák parton felállí-
tott robot-mérőállomás mérte, a statikus próbaterhelés 
során nyert eredmények megtalálhatók Kövesdi és társai 
[1] cikkében. Másrészt műholdas helymeghatározással, a 
pilon csúcson elhelyezett geodéziai GNSS (Global Naviga-
tion Satellite Systems) vevővel is történtek mérések. GNSS 
alatt az összes elérhető, GPS (Global Positioning System) 
alapú rendszerek együttesét értjük. Jelenleg az ameri-
kai NAVSTAR (Navigation Signal Timing and Ranging), az 
 orosz GLONASS (Global Navigation Satellite System), a kí-
nai BeiDou és az európai Galielo rendszer kínál globális 
lefedettséget, de további kiegészítő rendszerek is ismertek.

Az alkalmazott robot-mérőállomás (Leica 1201+) szög-
mérési pontossága ±1 másodperc, távmérési  pontossága 
±1 mm +1 ppm. A műszer automata célfelismerő (Auto-
matic Target Recognition, ATR) funkcióval felszerelt, vagyis 
a vizsgálati és referenciapontokon elhelyezett prizmákat 
automatán irányozza, a gyári adatok szerint ±1 mm pon-
tossággal. A robot-mérőállomás számítógéppel vezérelt, 
eh hez a BME Általános és Felsőgeodézia Tanszéken fej lesz-

tett ULYXES rendszert alkalmaztuk [2]. A mérésekhez négy 
 referenciaprizmát helyeztünk el, valamint egy aktív (mért) 
prizmát a piloncsúcson. A statikus próbaterhelés során az 
ULYEXS program a referenciapontokra végzett mérések 
alapján meghatározza a műszer álláspont-koordinátáit és 
a műszer tájékozását, valamint méri a piloncsúcson elhe-
lyezett vizsgálati pontot. Mindezt teljesen automatikusan 
teszi, emberi beavatkozásra csak a program indításához van 
szükség. Az álláspont meghatározása ±1 mm pontos ság gal 
történt, a vizsgálati pont mérése néhány milliméter pon-
tossággal jellemezhető. A vizsgálati pontra mért távolság 
mintegy 200 m, az irány a vízszintessel mintegy 30°-os 
szöget zárt be. A dinamikus próbaterhelés során a ro-
bot-mérőállomás folyamatos prizmakövető üzemmódban 
mérte a piloncsúcson elhelyezett prizmát. A gyári adatok 
szerint 1 Hz sűrűségű mérésre képes a műszer.

A piloncsúcson méréseket végeztünk geodéziai kétfrek-
venciás, az amerikai NAVSTAR és az orosz GLONASS mű-
holdrendszerek jeleit venni képes GNSS-vevővel. 1 Hz 
sű rűséggel rögzítettük az adatokat a teljes próbaterhelés 
so rán. A szlovák oldalon egy geodéziai mérőpilléren el-
he lyezett  referenciavevő (Trimble NetR5) adataival együtt 
dolgoztuk fel a piloncsúcson Topcon Hiper II vevővel  
(1. ábra) rögzített adatokat, utófeldolgozással CHC Geo-
matics Office szoftverrel. Az alkalmazott mérési módszer 
előnye, hogy teljesen automatikusan végezhető, emellett a 
teljes mérés idejére, időben lényegében folyamatosan adja 
meg a vizsgálati pont koordinátáit és magasságát mintegy 

1 . ábra:  A piloncsúcson elhelyezett Trimble GNSS-vevő  
és Leica körprizma, valamint a bázisponton elhelyezett 
Topcon vevő
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10 mm-es pontossággal, igaz, utólag és mérési zajjal ter-
helten. A mérések feldolgozása a fázismérések kettős kü-
lönbségképzésén és a ciklus-többértelműségek egész szám-
ként történő megoldásán alapul. A GNSS-technikát rég óta 
alkalmazzuk hidak mozgásvizsgálata során [3]. Előnye a 
mérőállomással végzett méréshez képest, hogy jóval na-
gyobb időbeli felbontással, lényegében másodpercenként 
– vagy a legkorszerűbb vevőkkel akár még sűrűbben is – 
kaphatunk eredményeket. Hátrányának tekinthető, hogy 
az egyedi mérések pontossága elmarad a mérőállomással 
kapott mérések pontosságához képest.

4 .2 . Nyúlásmérés

A nyúlásmérés eszköztára nem tér el a próbaterhelése-
ken megszokottól. Azonban ez esetben nem a globális vi-
selkedést leíró, hanem a lokális viselkedés szempontjából 
fontos mérési helyek eredményeit tárgyaljuk, melyeket a 
hídon kiépített, mesterséges intelligencián alapuló indirekt 
tengelysúlymérő rendszer megtervezésénél használtunk fel.

A mérőrendszer próbaüzemi indulásához összesen 31 
darab nyúlásmérő bélyeget helyeztünk el a pályaszerkezet 
merevítőbordáinak alsó övén. Kétféle pozícióban alkalmaz-
tunk bélyegeket. Egyrészt a pályaszerkezet lokális (kere-
kek közvetlen hatásából fakadó) és globális (teljes me-
re vítőtartóra vonatkozó) hajlításából származó nyúlások 
mérésére alkalmas bélyegeket helyeztünk el a pályalemez 
alsó felületén, valamint a trapézbordák alsó övén. Emellett 
a lokális hatásból fakadó nyírás hatását detektáló, a borda 
hossztengelyével 45°-os szöget bezáró bélyegeket is elhe-
lyeztünk a merevítőbordák gerincén. Három merevítőbor-
dát bélyegeztünk fel, a befolyási oldali főtartótól számított 
6–7–8. elemet. Összesen három keresztmetszetben helyez-
tünk el nyúlásmérő bélyegeket (2. ábra):
•  I. keresztmetszet: pilontengelytől 1500 mm-re Magyar-

ország irányában, két kereszttartó között mezőközépen 
(12 bélyeg: I1–I8 és P5–P8),

•  II. keresztmetszet: pilontengelytől 2950 mm-re Magyar-
ország irányában, kereszttartótól 50 mm-re (10 bélyeg: 
I9–I14 és P1–P4),

•  III. keresztmetszet: pilontengelytől 7500 mm-re Magyar-
ország irányában, két kereszttartó között mezőközépen 
(9 bélyeg: I15–I23).

A nyírás hatását mérő, hossztengellyel 45°-ot bezáró 
nyúlásmérő bélyegeket (I1, I3–I6, I8–I15, I17, I18, I20, I21, 

I23) a pályalemez alatt 75 mm-rel installáltuk. Ez közelítő-
leg a trapézborda és a pályalemez alkotta keresztmetszet 
súlyponti tengelyének felel meg. Az alsó övön a hajlítás 
hatását mérő, hossztengellyel párhuzamos nyúlásmérő 
bélyegeket az I jelű bélyegeknél a borda közepén (I2, I7, 
I16, I19, I22), a P jelű bélyegeknél a borda alsó övén köz-
vetlenül a lekerekítési sugár mellett (P6, P7, P2, P3), felül 
a borda–pálya csatlakozási vonal alatt 25 mm-rel (P5, P8, 
P1, P4) ragasztottuk fel.

4 .3 . Az alkalmazott próbateher

A próbaterhelési programot részletesen ismertették Köves-
di és társai [1]. Itt csak rövid összefoglalást adunk a terhe-
lésről. A statikus próbaterhelés 32 darab öttengelyes, 
egyenként 31 tonna tömegű, pótkocsis tehergépjármű se-
gítségével zajlott 16 teherállásban. Az első, a negyedik, a 
hetedik, a tizenkettedik és a tizenhatodik teherállás terhe-
l etlen hídon végrehajtott mérést jelent. A köztes teherállá-
sokban olyan teherelrendezést alkalmaztunk, ami valamely 
ke resztmetszetre vonatkozóan mértékadó hajlítónyoma té-
ki nyíróerő vagy csavarónyomatéki igénybevételt eredmé-
nyez. A teherállásokat a híd oldalnézetét is tartalmazó 
összefoglaló ábrán mutatjuk be (3. ábra). A téglalapok a 
gépjárművek oldalnézeti pozícióit szimbolizálják, míg a 
csökkentett szélességű téglalapok azt jelölik, hogy az adott 
pozícióban csak a híd egyik oldalán helyezkedik el jármű.

A dinamikus próbaterhelést 2 darab tehergépkocsival 
hajtot tuk végre. A járművek egymás mellett haladva haj-
tottak át a hídon a bal partról a jobb partra, illetve vissza.  
A vizsgálatot 5, 20, 40, 50, 60, 80, illetve 90 km/h-s átha-
ladási sebességek mellett hajtottuk végre.

A tengelysúlymérő-rendszer kalibrálásához a vizsgált ke-
resztmetszetek fölött lassan végigguruló terhelést alkal-
maz tunk. Egyrészt a próbaterhelésnél is bemutatott te her-
gép járművel végeztünk méréseket, másrészt egy nagyjá-
ból 16 kN összsúlyú személygépjárművel. A pályalemez 
nyúlásmérési eredményei értelmezése szempontjából fon-
tos a kocsi pontos keresztirányú pozíciója, a tengelyek tá-
volsága és a tengelyterhek is. A trapézbordák és a felbé-
lyegzett keresztmetszetek vonalát az útpályán kimértük és 
feljelöltük, hogy a célvizsgálatnál alkalmazott teherautó 
kerekeinek a tengelyét be lehessen állítani. A tehergép-
jármű első kettő tengelyterhe kb. 65 kN, a hátsó három 
összege mintegy 180 kN.

2 . ábra:  
Nyúlásmérő bélyegek pozíciója  
és jelölésrendszere az I–III. kereszt-
metszetekben
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4.4. A szerkezetet érő egyéb hatások
 
A próbaterhelés idején a járműteher mellett meteorológiai 
hatások is érték a hidat. A pilonmozgások szempontjából 
fontos lehet a szél, de a próbaterhelés idején számottevő 
légmozgás nem volt, ezért gyakorlatilag csak a direkt 
napsütés és a felmelegedés hatásával kell számolni. A híd 
jó közelítéssel észak–déli irányban szeli át a Dunát. A má jus 
közepi időpont azt jelenti, hogy a nap szinte kelet–észak-
keleten kelt, bejárta a déli égboltot, majd nyugat–észak-
nyugaton nyugodott. A felkelő nap rövid ideig a pi lon 
északi oldalát is sütötte, de a próbaterhelés megkezdé se-
kor már a pilon keleti oldalát érte direkt napfény. Az emel-
ke dő nap előbb a híd keleti oldalát melegítette, később 
nagy szögben sütötte a pályalemezt felülről, ezt követően 
a  nyugati égboltot járta be, és a reggelihez hasonló jelen-
ségek játszódtak le. Az eredmények elemzése szempont-
jából a nyolctól tizenöt óráig terjedő időszak a mérvadó.

5 .  A PILONCSÚCS MOZGÁSAI  
A STATIKUS PRÓBATERHELÉS IDEJÉN

5.1. Mérés mérőállomással
A statikus próbaterhelés idején mérőállomással mért pi-
lon csúcsmozgási eredményeket, valamint a terheletlen 
(üres) teherállásokban mért keresztirányú értékeket a 
4. ábra mutatja be. A diagramokon a hosszirány a hídpá-
lya hossztengelyével párhuzamos vízszintes, a keresztirány 

a rá merőleges, míg a függőleges a magassági értelemben 
vett elmozdulásokat jelöli. Az ábrán látható mozgások rész-
ben a próbateherből származnak. Feltűnő azonban, hogy a 
próbaterhelés végén a piloncsúcs pozíciója jelentősen eltér 
a kezdetitől alakhoz (időpontja 8:17). Az eltérés kereszt-
irányban a legjelentősebb, a mért értékekre jó közelítéssel 
illeszthető egy lineáris trend.

5.2.  A szerkezeti hőmérséklet változásának hatása 
a piloncsúcs mozgására

A 16. jelű üres teherállásban (időpontja 16:18) az eltérés 
–97 mm [1]. Az eltérést elsősorban a hőmérséklet-változás-
nak tulajdonítjuk (5. ábra). Hosszirányban és magasság ban 
az üres teherállásokban mért eltérések a nullméréshez ké-
pest nem jelentősek, 5 mm-nél kisebbek. A levegő hőmérsék-
lete (árnyékban) a próbaterhelés ideje alatt mintegy 5 °C-ot 
emelkedett, a változás időben kvázilineárisnak tekinthető. 
Ezzel párhuzamosan a pilonszerkezet hőmérséklete is nőtt. 
A hőmérséklet változása azonban nem egyenletes. A pilon 
keleti oldalán elhelyezett hőmérő adatai szerint a kezdet-
ben napsütötte, majd árnyékos keleti oldalon a szerkezet 
felületének hőmérséklete 32 °C-ról mintegy 23 °C-ra csök-
kent. A változás kezdetben gyors, majd lassú. Eközben a 
pilon belsejében 5 °C-kal nőtt a regisztrált hőmérséklet. 
Fontos megjegyezni, hogy az acélszerkezetű pilon részben 
vasbetonnal kitöltött, ezért hőtehetetlensége nagy. Ez ma-
gyarázza, hogy az acél felületén mért hőmérséklet-változás 
jóval meghaladja a maghőmérséklet változását. A szerkeze-

3 . ábra:  
A járművek 
pozíciója  
az egyes teher-
állásokban

4 . ábra:  
a)  A piloncsúcs mozgásának mérő-

állomással mért értékei a statikus 
próbaterhelés egyes teherállásaiban,

b)  a piloncsúcs keresztirányú  
elmozdulásai a terheletlen teher-
állásokban

a) b)
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ti viselkedés szempontjából a maghőmérséklet a releváns. 
A keleti oldal hőmérsékleti diagramjára ezért az árnyékos 
időszakhoz húzott lineáris trend extrapolálásával előálló 
 diagramot illesztettünk. Ez a vizsgált időszakban 3 °C-os 
hűlést mutat. A pilon mindvégig árnyékos északi oldala 
eközben folyamatosan melegedett, a változás értéke mint-
egy 5 °C. A pilon hőmérsékletének vizsgált időszakban 
be következő változását 5 °C egyenletes hőmérséklet-válto-
zásra halmozott, a keleti és a nyugati szélső szálak között 
értelmezett ±8 °C-os egyenlőtlen hőváltozással tudjuk kö-
ze líteni.

A híd végeselemes modellje (a modell részletes leírása [1] 
publikációban található) segítségével kiszámítottuk, a pilon 
milyen alakváltozását okozza a szerkezet egyes elemeinek 

egységnyi egyenletes, illetve egyenlőtlen hőmérséklet-vál-
tozása. A 6. ábra azt mutatja, hogy a piloncsúcs kereszt-
irányú mozgásaira a pilon egyenletes hőmérséklet-változása 
(5.7 mm/ °C) és a keresztirányban egyenlőtlen hőmér sék let-
változás (9.1 mm/ °C) van jelentős hatással. Az egyéb hasonló 
hőváltozások hatása °C-ként 1 mm alatti, ezért jelentőségük 
praktikusan elhanyagolható (az ábrán a ’Pályalemez +1 °C’ 
és ’Teljes merevítőtartó +1 °C’ görbék fedésben vannak).

A statikus próbaterhelés során mért piloncsúcs-elmoz-
dulásokat a hőmérséklet-változás hatásával úgy korrigáltuk, 
hogy az egyes teherállásokban mért értékekből kivontuk 
az üres teherállásokban mért elmozdulások időben lineá-
risan interpolált értékét. Ezeket hasonlítottuk a statikai 
modellek alapján számított elmozdulásokhoz (7. ábra).  

7 . ábra: 
 A piloncsúcs 
a) keresztirányú, illetve  
b) hosszirányú 
mozgásai a hőmérsékleti hatással  
korrigálva

a) b)

5 . ábra: 
A pilon és a levegő hőmérsékletének  
változása a próbaterhelés idején

6 . ábra:  
A pilon elmozdult alakja (keresztirány) 
hőmérséklet-változás hatására
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A mért (hőmérséklet-változás hatásával korrigált) és a szá-
mított értékek hosszirányban és magasságban néhány mm-
en belül egyeznek, keresztirányban ennél nagyobbak az 
eltérések. 

Megjegyezzük, hogy egy-egy teherállásban 3 mérést vé-
geztünk a piloncsúcsra vonatkozóan, időben a teherállás 
elején, közepén, végén. Egy-egy teherállás jellemzően 20– 
30 percig tartott. Teherállásonként a 3 mérés szórása 
hosszirányban és magasságban jellemzően 1 mm, kereszt-
irányban 2–3 mm. Az eltérő hibákat annak tulajdonítjuk, 

hogy a piloncsúcs keresztirányú mozgása a legérzéke nyebb 
a vizsgált teherállás közben előálló hőmérséklet-válto zás-
ra. Az együttdolgozó acél–vasbeton szerkezetű híd kúszása 
 ugyancsak szerepet játszik a jelenségben.

5 .3 . A GNSS alapú mérés eredményei

A GNSS alapú mérések eredményeit a 8–16. teherállásokra 
vonatkozóan mutatjuk be. A 8. ábra diagramjai mérési irá-
nyonként egy-egy ábrán belül mutatják meg a mérőállo-

8 . ábra: 
 A piloncsúcs elmozdulása statikus  
próbaterhelés alatt GNSS-technikával  
és mérőállomással mérve:  
a) hosszirányban,  
b) keresztirányban és  
c) függőleges értelemben

a)

b)

c)
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más és a GPS eredményeit. A diagramokon ábrázolt szórás-
függvény megmutatja, hogy a magassági mérés bizony-
talansága általában meghaladja a vízszintes mérésekét.  
A szórás értéke a vízszintes irányok esetén 5, a függőleges 
irány esetén 10 mm alatti. Az ábrákon látható a GNSS és a 
mérőállomás mérések összhangja, illetve jól érzékelhetők 
a piloncsúcs elmozdulásai az egyes teherállások között is.

6 .  A PILONCSÚCS MOZGÁSMÉRÉSI 
EREDMÉNYEI A DINAMIKUS 
PRÓBATERHELÉS IDEJÉN

A piloncsúcs elmozdulását a dinamikus próbaterhelés so-
rán is mértük mérőállomással, prizmakövető üzemmódban. 
A műszer elvileg másodpercenként tudná a prizmát mér-
ni, a mérési körülmények – elsősorban a jelentős, mintegy 
200 méteres távolság – az elvileg mérhető adatmennyiség 
91–95%-ának mérését tették lehetővé (N/T) (1. táblázat). 
A számított elmozdulásértékekkel való összevetés érdeké-
ben az egyes mérésekhez tartozó időpontokat átváltottuk 
a hídfőtől mért távolságra, a járművek névleges sebessége 
alapján. A piloncsúcs mért elmozdulásértékeit szabályos 
és véletlen jellegű hibák egyaránt terhelik, ezért a mért 
elmozdulásértékeket simítottuk. 80, illetve 90 km/óra se-
bességértékek esetén a mért pontok csekély száma mi-
att a simítás nem lehetséges, ezeknél a sebességeknél a 
továbbiakban a nyers méréseket használjuk. A simítás pon-
tossága (szórása) hosszirányban és magassági értelemben 
±1 mm-re, keresztirányban ±2 mm-re tehető (1. táblázat). 
A mérés metódusa nem indokolja az irányonként eltérő 
szórást. A magyarázat a híd erőjátékában keresendő. A híd 
a dinamikus terhelés során rezeg. Ez azt jelenti, hogy a 
mérés végrehajtásához szükséges idő alatt is elmozdul a 
piloncsúcs. Továbbá magasfrekvenciás, érzékelhető amp-

litúdójú rezgés is adódik a jármű pozíciójából származó 
elsődleges hatáshoz. A rezgés irányonként eltérő amp-
litúdója magyarázza a mérés irányonként eltérő szórását.

A már említett végeselemes modellen a járműveknek 
megfelelő tehermodelleket végigfuttatva (9. ábra) a pi-
loncsúcs vonatkozó elmozdulás komponenseit lekértük a 
járművek hosszirányú pozícióinak függvényében. A számí-
tott és simított elmozdulásértékek összhangját a két görbe 
különbségének átlagával, szórásával és maximumértékével 
jellemeztük (2. táblázat). Megállapítható, hogy az átlag-
értékek jellemzően ±1 mm-en belüliek, a szórásértékek  
1 és 3 mm közöttiek, hosszirányban és magassági értelem-
ben 2 mm alattiak, keresztirányban, illetve magasabb se-
bességértékeknél 2 mm felettiek. A legnagyobb eltérések  
3 és 7 mm közöttiek, értékük a járművek haladási se-
bességétől és az elmozdulás irányától lényegében független. 
A mért, simított és számított piloncsúcs-elmozdulásokra 
mutatnak példát a 10. ábrán levő grafikonok.

7 .  AZ ORTOTROP PÁLYALEMEZ 
NYÚLÁSMÉRÉSI EREDMÉNYEI

7 .1 .  Személygépkocsi okozta feszültségek  
a pályalemezben

A mérés lebonyolítása során a jármű összesen hatszor haladt 
el a mért keresztmetszetek fölött, mindhárom felbélyegzett 
borda felett Magyarország és Szlovákia irányában is. Mivel a 
szerkezeti viselkedés igen hasonló az egyes menetek során, 
terjedelmi okokból csak egy kiragadott menet eredményeit 
mutatjuk be, ezek alapján értékeljük a mérőrendszer alkal-
masságát mesterségesintelligencia-alapú, indirekt tengely-
súlymérő rendszer kifejlesztéséhez.

A 11. ábra az első csúcs környezetét mutatja, vagyis azt, 
amikor a gépjármű menetirány szerinti jobb oldali kere-

1 . táblázat:  A piloncsúcs elmozdulásai dinamikus próbaterhelés alatt, mért és simított értékek szórása  
(* nem értelmezhető, nem történt simítás)

Sebesség 
[km/h]

T áthaladási idő 
[s]

N mért pontok 
száma [–]

N/T  
[%]

Simított eredmények szórása [mm]

hosszirány keresztirány függőleges

 5 448.3 416 93 1.0 2.0 1.2

20 112.1 103 92 1.0 1.9 1.1

40  56.0  53 95 1.1 2.5 1.0

50  44.8  41 91 0.8 1.7 1.0

60  37.4  34 91 1.0 1.8 1.4

80  28.0  26 93 * * *

9 . ábra:  
A híd elmozdult alakja a magyar hídfőtől 
150 m-re levő tehergépkocsik hatására
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2. táblázat: A piloncsúcs elmozdulása dinamikus próbaterhelés alatt, számított és simított értékek összhangja

Sebesség 
[km/h]

Számított és simított értékek összhangja [mm]

Átlag Szórás Maximum

hossz kereszt magasság hossz kereszt magasság hossz kereszt magasság

 5 –0.7 –1.4 +0.2 1.3 1.1 1.4 3.3 3.5 3.0

20 +0.5 +0.3 –1.1 1.4 1.2 1.3 3.8 2.9 4.7

40 –0.5 +2.2 –1.3 1.1 1.9 1.5 3.5 5.2 4.9

50 –0.3 –1.6 –0.8 1.6 2.5 1.7 5.2 7.0 5.4

60 –0.5 –0.7 –1.1 1.5 2.5 1.3 3.9 5.2 3.7

80 +0.5 –0.3 –1.5 1.8 2.4 1.5 4.0 5.9 5.3

90 –0.8 –0.3 +0.1 1.7 3.0 1.4 4.9 5.1 3.5

5 km/h 20 km/h 90 km/h
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Távolság magyar hídfőtől [m]

 10 . ábra:  A piloncsúcs elmozdulásai dinamikus próbaterhelés alatt 5, 20 és 90 km/h áthaladási sebesség esetén
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ke a vizsgált 8. borda fölött haladt. A diagramokon tisztán 
látszik a személygépjármű két tengelyének hatása, minden 
a 8. bordán elhelyezett bélyegen (I6–I8) két csúcs figyel-
hető meg. A mérési eredmények egyértelműen visszaadták 
a várt viselkedést, vagyis a nyíróerő (I6 és I8) és nyomatéki 
hatásábrák (I7) alakja egyértelműen felismerhető. A mért 
értékek mind nyomatékból, mind nyírásból kétségtelenül 
elkülönülnek a mérési zajtól. A zaj ±1 με (=μm/m =  10-6) 
nagyságrendű, ehhez képest a mért értékek nyomatékra 
8.4 με, illetve 5.4 με, nyírásra (I8 bélyegen) 4.2 με, illetve 
2.9 με voltak. Az első áthaladó kerék súlya mintegy 60%-kal 
nagyobb volt, mint a másodiké, ez jól magyarázható azzal a 
ténnyel, hogy a személyautók első tengelye a motor súlya 
miatt terheltebb. Ez az arány közelítőleg hasonló a nyo-
matéki és a nyírási eredmények összevetésénél is. A mérési 
eredményekből az is látszik, hogy a két gerinc nem egy-
forma terhet kap. Az értékekben mutatkozó eltérés ~20%. 
Ugyanebben a keresztmetszetben a 6-os és 7-es bordán 
mért nyúlásértékek jóval kisebbek, mivel itt ezek a bordák 
nem kaptak közvetlen terhelést. Itt a mérési adatok és a 
mérési zaj aránya rosszabb, illetve a jelleggörbe is kissé 
eltérő képet mutat, hiszen a tehertől távolabbi bordán ki-
alakuló feszültségekre a pályalemez globális deformációja 
jelentősebb hatással van, mint a közvetlenül terhelt borda 
esetén.

Eltérő jelleggörbét mértünk a II. keresztmetszetben 
a bordák alsó övén. Ez a keresztmetszet 50 mm-re talál-
ható az egyik kereszttattótól, ami jelentősen módosítja 
a nyomatéki hatásábrát. A szomszédos kereszttartóközbe 
helyezett kerékteherből a többtámaszú hajlított gerenda-
ként viselkedő hosszbordás pályalemez alsó övében nyo-
mófeszültség alakul ki. A vizsgált kereszttartóközbe helye-

zett kerékteherből a borda mezőközépi alsó öve húzottá 
válik. Ez figyelhető meg a 12. ábra görbéin, ahol mindkét 
alsó övön elhelyezett bélyeg (P2 és P3) először nyomást, 
majd hirtelen húzást, végül újra nyomást mért. A diag-
ram alakja nem egyezik a korábbiakkal, azonban a vára-
kozásoknak megfelel, a mért jel amplitúdója pedig ezúttal 
is nagyságrendileg nagyobb a zajnál. A nyírási görbe jellege 
változatlan (I11 és I12).

A terheléshez használt jármű egy kerékre jutó súlya 
nem éri el az 5 kN értéket, ami igen kicsinek mondható. 
Ugyanakkor a próbamérés során a gépjármű kerekeit gon-
dos mérésekkel pontosan a mért borda fölé pozicionáltuk. 
Valós mérési esetben ez nem lesz általános, vagyis az egy 
bordára jutó igénybevételek egy személygépkocsi esetén 
gyakran kisebbek lesznek. A mért adatok alapján a fentiek 
ismeretében is megállapítható, hogy a trapézbordákon el-
helyezett nyúlásmérő bélyegek mérésein alapuló tengely-
súlymérő-rendszer kis tengelysúlyú járművek hatásának 
megfigyelésére is alkalmas.

7.2. Pótkocsis tehergépjármű

Mivel a próbaterhelésnél alkalmazott tehergépjármű (13.
ábra) jelentősebb tengelyterheléssel rendelkezett, mint a 
személyautó, így a mért jel–zaj arány a személygépkocsihoz 
képest lényegesen kedvezőbben alakult. A tehergépkocsis 
terhelés diagramjain a zaj gyakorlatilag nem is látható.  
A gépkocsi sok tengelye lehetővé tette, hogy komplex ter-
helés hatásait is méréssel vizsgáljuk.

Az idő–nyúlás diagramok jellege bordánként és bélyegtí-
pusonként eltérő volt. A közvetlenül terhelt bordákon a 
hajlítási bélyegeken öt csúcs alakult ki, a távolabbiakon 

11 . ábra: 
 Személygépkocsi az I . keresztmetszetben 
(jobb oldali kerék a 8. borda felett)

12 . ábra:  
Személygépkocsi a II . keresztmetszetben  
(jobb oldali kerék a 8. borda felett)
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13 . ábra:  
Pályalemez lokális nyúlásméréseinél 
alkalmazott tehergépjármű

három (a pótkocsi három tengelyének összeolvadásával). 
A tehertől távoli bordákon csak két csúcsot tapasztaltunk 
(vontatójármű és utánfutó). A mért csúcsok jól visszaadták 
a várakozásokat, a vontatójármű nagyobb terhelésű má-
sodik tengelye például kisebb nyúlást eredményezett 
egy adott bordán, mint az első, ami annak köszönhető, 
 hogy a dupla abroncs több bordára ad át jelentős terhet.  
A 14. ábra jellegzetes mérési eredményeket mutat be az 
I. keresztmetszetben. A hajlításra elhelyezett I2 jelű bé lyeg 
igen nagy értékeket mért, maximális nyúlása 60 με (zaj 
~1 με). Egyértelműen kivehető a jármű 5 tengelye által 
okozott törés a diagramon. A maximális nyírófeszültség 
környezetében elhelyezett I1 és I3 jelű bélyegek szintén a 
hatásábra alapján várt jeleket mértek, öt jól elkülöníthető 
ugrás van a diagramokban. A közvetlen teherrel nem terhelt 
bordák viselkedése attól függött, milyen távol voltak a ter-
helt bordától. A szomszédos 7. borda eredményei alapján 
látható, hogy a P6 és P7 jelű bélyegeken (ezek a hajlítást 
detektáló érzékelők) szintén jelentős nyúlások  alakultak ki 
(~30 με). A nyírást vizsgáló bélyegeken jóval kisebb, ~5 με 
nagyságú nyúlásokat mértünk, szignifikáns ugrás nem volt 
jellemző a diagramokra. Ezek az eredmények már csak 
három csúccsal rendelkeztek, a pótkocsi három tengelyének 
hatása összeolvadt egy csúcsba. Ez a nyírási alakváltozást 
mérő bélyegek hátránya, az egymáshoz közel eső tengelyek 
detektálása nehéz. Fontos, hogy a P7 bélyegen a második 
mért csúcs nagyobb, mint az első, ami összhangban van 
azzal, hogy ez a tengely dupla kerekekkel rendelkezik, így 
jobban szétosztja a terheit a szomszédos bordákon [4].  

A P6 bélyegen (ez volt közelebb a 6. bordához) a harmadik 
csúcs volt a legnagyobb, ez a pótkocsi három tengelyének 
összegzett hatása. A távolabbi 8. bordán kialakuló igénybe-
vételek még kisebbek voltak, hajlításra ~15 με-t mértünk, a 
diagram jellegében pedig nem különült el a globális hatás-
ból fakadó nyúlás és a kerekek direkt hatása.

8 . ÖSSZEFOGLALÁS, KONKLÚZIÓ
Jelen cikkben a Monostori híd próbaterhelése során vég-
re hajtott speciális méréseket tárgyaltuk. Bemutattuk a 
pi lon csúcs mozgásmérésének és a pályalemez feszültség-
mérésének eszköztárát. A piloncsúcs mozgását robot-mé-
rő állomással és GNSS technológiával mértük a statikus és 
a dinamikus próbaterhelés során egyaránt. A nyúlásokat 
nyúlásmérő bélyegek segítségével detektáltuk a kijelölt 
tra pézbordák alsó övén középen és a széleken, illetve az 
összetett keresztmetszet súlyponti vonalában. Összesen 
három, mezőközépi, illetve támaszközeli keresztmetszet-
ben mértünk hosszirányú, illetve hossztengellyel 45 fokos 
szöget bezáró nyúlásokat. Bemutattuk a mérési eredmé-
nyeket, és elemeztük a mérésekben rejlő lehetőségeket, 
illetve az alkalmazott technológiák korlátait. A mérések 
nyo mán megfogalmazott legfontosabb következtetéseket 
itt összegezzük.

A piloncsúcsra vonatkozó geodéziai mérések eredményei 
a következőkben foglalhatók össze.
•  A végeselemes modellezéssel számított elmozdulások jól 

követik a geodéziai mérések eredményeit. Figyelemre 

14 . ábra: 
 Tehergépjármű az I. keresztmetszetben  
(bal oldali kerék a 6 . borda felett)
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mél tó, hogy vannak olyan trendek, amelyeket a mérések 
egyértelműen mutatnak, ugyanakkor a számított értékek-
ben nem jelennek meg. 

•  A dinamikus próbaterhelés során, ahogy nő az áthaladá-
si sebesség, úgy csökken a mért pontok száma, ezzel 
együtt a mérések pontossága. Mivel hosszirányban kisebb 
rezgésamplitúdóval mozog a pilon, ezért ebben az irány-
ban nagy sebesség (egyben rövid áthaladási idő) esetén is 
jól közelíthető a pilon elmozdulása. Ugyanakkor kereszt-
irányban jelentősebb rezgés mutatkozik, emiatt nagyobb 
sebesség esetén nagyobb a statikus elven számított és a 
dinamikus jelenségeket is tartalmazó mérési eredmények 
közötti eltérés és annak szórása.

•  A számottevő elmozdulást végző pontok mozgása ro-
bot-mérőállomással dinamikus próbaterhelés idején is 
megfelelően pontosan mérhetők. A mérés és a terhelés 
paramétereit azonban a híd dinamikus viselkedésének 
részletes elemzésével kell meghatározni.

A nyúlásmérési eredmények elemzését követően a kö-
vetkező megállapításokat tettük. 
•  Az ortotrop pályalemez trapézbordáira helyezett nyúlás-

mérő bélyegekkel végrehajtott mérések kedvező jel–zaj 
aránnyal rendelkeznek, már egy személygépkocsi ten-
gelyterhelése okozta lokális hatások is jól elkülöníthe tők 
a híd sajátrezgéseitől és az egyéb mérési zajoktól.

•  A hatásábra alakja miatt a tengelypozíciók meghatározása 
szempontjából a gerincre helyezett, nyírófeszültségeket 
mérő bélyegek a legkedvezőbbek. Ugyanakkor a nem 
a trapézborda tengelye felett haladó jármú jelentősen 
eltérő feszültségeket okoz a gerincekben. Ezért nyíró-
feszültségek mérése esetén minden gerincre bélyeg el-
helyezése szükséges.

•  A trapézborda alsó öv tengelyébe helyezett nyúlásmérő 
bélyeg a kiválóan alkalmas a trapézborda hajlítónyoma-
tékból származó hosszirányú nyúlások mérésére. A tár-
gyalt pozícióban a mért nyúlás jó közelítéssel adja az 
öv átlagos nyúlását, ezért a mérés lényegesen kevesebb 
csatorna felhasználásával, költséghatékonyabban végre-
hajtható.
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Több statikus algoritmus is ismert, melyek nyúlás
mérő bélyegek adatai alapján képesek a hidakon át
haladó járművek tengelyterheléseinek megbecslésére. 
Ezeknek az algoritmusoknak a teljesítménye azon-
ban korlátokba ütközik. Az elmúlt években mélyta-
nuló algoritmusok segítségével már több területen is 
sikerült áttörést elérni. Ez adta számunkra a moti vá
ciót, hogy a mélytanuló algoritmusok alkalmazá sát 
meg kell vizsgálni Bridge WeighInMotion (BWIM)  
rendszerekben. Kidolgoztunk egy olyan tengelysúly
mérő rendszert, ami képes 5% alatti átlagos hibával 
megállapítani a járművek összsúlyát és tengelyter-
heléseit több szintetikus adathalmazon. Rendszerünk 
eredményei a szakirodalomban publikált pontossági 
adatokkal összemérhetők.

Several static algorithms have been proposed for es-
timating axle loads of vehicles crossing bridges using 
data provided by strain gauges. However, the perfor-
mance of these algorithms has limitations. Several 
breakthroughs have happened in different applica-
tions due to deep learning in recent years. Therefore, 
deep learning applications should be examined in 
Bridge WeighInMotion (BWIM) systems. We have 
developed a BWIM system that is able to estimate the 
gross vehicle weight and axle loads with an average 
error below 5% when tested on some synthetic data-
sets. These and other indicators show competitive 
results when compared to other solutions published 
in literature.

1 . MOTIVÁCIÓ

Egy hídszerkezet fáradásának nyomon követése szempont-
jából fontos kérdés, hogy az évek alatt milyen terhelése-
ket kell elviselnie. A modern hidaknál annak érdekében, 
 hogy az állapotukat nyomon tudjuk követni, egyre fon-
tosabb szerepet kap az áthaladó forgalom monitorozása.  
Az áthaladó járművek tengelyterheléseinek és összsúlyának 
ismeretében a szakemberek modellezni tudják a híd acél-
szerkezetének mechanikai válaszát és fáradását [1], ezzel 
jól tervezhetővé teszik a jövőbeli karbantartási művelete-
ket. A hidak forgalmának monitorozása ezért fontos feladat 
az azt tervező és üzemeltető szakemberek számára. Ezeket 
a monitoringrendszereket általánosan Bridge Weigh-In-
Motion (BWIM) rendszereknek nevezzük.

Munkánk során egy ilyen tengelysúlymérő-rendszer 
meg tervezése volt a célunk, melynek gyakorlati alkal ma-
zá sá ra a komáromi Monostori hídon áthaladó forga  lom 
mo ni torozása során is lehetőség volt. A feladat meg -
oldásá hoz rendelkezésünkre álló adatsorok a híd  orto - 

t rop pályaszerkezetén, a trapézbordákon, két, egymástól 
6000 mm távolságra levő keresztmetszetben installált nyú-
lásmérő szenzorokból származnak (1. ábra). Az azonos 
keresztmetszetben elhelyezkedő szenzorok halamazát szen-
zorsornak nevezzük. Ezzel az elnevezéssel élve a hídon két 
szenzorsor van, amelyeket fő szenzorsornak és támogató 
szenzorsornak nevezünk. A fő szenzorsorban 16, a tá mo-
gató szenzorsorban 10 szenzor helyezkedik el. A hídra te-
lepített rendszer fő előnye, hogy ellentétben egyes BWIM 
rendszerekkel, a szenzorok nem az úttest felületén vannak, 
ezért a rendszer az úttest felbontása nélkül telepíthető már 
meglévő hidakra, ezáltal széles körű felhasználást lehetővé 
téve. Ez komoly versenyelőnyt jelent. Az ilyen rendszereket 
Nothing-On-Road (NOR) rendszereknek nevezik [2].

Ezek a rendszerek azonban nem olyan pontosak, mint 
az invazív megoldások, ezért az adatok feldolgozása máig 
kutatott terület. Az elmúlt években mélytanuló algoritmu-
sok (deep learning) segítségével már több területen is si-
ke rült áttörést elérni [3]. Ez adta számunkra a motivációt, 
 hogy a mélytanuló algoritmusok alkalmazását meg kell vizs-

1 . ábra:  
Tengelysúlymérő rendszer nyúlásmérő 
bélyegeinek elhelyezkedése kereszt-
metszetben, a fő szenzorsorban
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gálni BWIM rendszerekben. Célunk megmutatni az ebben a 
megoldás ban rejlő potenciált. A projekt során megala poztuk 
egy jobb teljesítményt felmutató tengelysúlymérő-rendszer 
létrehozásának lehetőségét mélytanuló módsze rek alkal-
mazásával.

2 . KAPCSOLÓDÓ SZAKIRODALOM
A tengelyterhelések becslése céljából a területen több al-
go ritmust is kifejlesztettek a területen, ezeknek azonban 
közös jellemzője, hogy a Moses-algoritmus alapötletét 
használják fel, így valójában ezek többsége csak annak egy-
egy módosított, továbbfejlesztett verziója [4] [5]. A terüle-
ten már próbálkoztak mélytanulás alapú megoldásokkal.  
A BwimNet nevű megoldás [6] alkalmazza a mélytanulás 
eszköztárát, azonban ez a megoldás még nem volt teljes, 
mivel a tesztadatok során nem volt minden szcenárióra 
felkészítve a rendszer, és az adathalmazban levő járművek 
maximális tengelyszáma az 5 volt. Ilyen szcenárió például, 
amikor mindkét sávban közlekednek járművek. Emellett al-
kalmaztak Bidirectional Recurrent Neural Network (BRNN) 
architektúrával rendelkező neurális hálózatokat is a feladat 
megoldására [7]. Ez a megoldás már számba vett olyan ese-
teket, amikor minkét sávban mennek járművek, de olyan 
eseteket nem, amikor a járművek szorosan egymás után 
közlekednek.

A legjobb statikus algoritmusok által elért eredménye-
ket mutatja az 1. táblázat. Itt fontos kiemelni, hogy az 
egyes algoritmusok összehasonlíthatóságát nehézzé teszi, 
 hogy azok teljesítménye általában különböző hidakon van 
lemérve, különböző típusú járművekkel. Emellett érde mes 
megemlíteni, hogy a BwimNet képes akár 1.95% Mean  
Absolute Percentage Error1 hibával megállapítani az össz-
súlyt, amennyi ben ismert a neurális háló számára a jár mű-
vek tengelyeinek pozíciói és a jármű sebessége. Amennyiben  
az előbb említett paraméterekben 2% hiba van, akkor 
ugyan ez a teljesítmény már csak 5.99%. A BRNN alapú  
há ló esetén az átlagos hiba tengelyenként 1.88% volt, azon-
ban fontos kiemelni, hogy ezt egy olyan adathalmazon si-
került elérni, amiben a járművek tengelyszáma nem ha lad ta 
meg az ötöt a tanító és a teszt adathalmazban.

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Mean_absolute_percentage_error

Az egyes tengelysúlymérő-rendszerek hatékonysága vál-
tozó attól függően, hogy milyen adatsorokkal és algorit- 
musokkal dolgozik. Ez adja az igényt, hogy valamilyen 
módszerrel ezek összehasonlíthatóvá váljanak. A tenge-
lysúlymérő-rendszerek összehasonlítására szolgál két osztá-
lyozási rendszer is. Európában a COST 323 osztályozási 
rendszert, míg az Amerikai Egyesült Államokban az ASTM 
E1318-09 osztályozási rendszert használják. Ezek metriká-
kat fogalmaznak meg a tengelysúlymérő-rendszerek osz-
tályozása érdekében [8] [2]. Mivel a COST 323 már 1998 
óta elérhető, míg az ASTM E1318-09 csak 2017 óta, ezért 
az előbbihez vannak nagy számban publikált eredmények. 
A COST 323 több jellemzőt is figyelembe vesz a BWIM 
rendszerek minősítéséhez. Figyelembe veszi az összsúlyt és 
a tengelysúlyokat is. Emellett a sebességbecslés és a tenge-
lyek detektálása esetén is megfogalmaz követelményeket.

A COST 323 alapú osztályozás lényege a következő: 
legyen X egy valószínűségi változó, jelölje egy jellemző 
(például összsúly) értékét. Legyen X' is egy valószínűsé-
gi változó, ami jelölje a vizsgált jellemző becsült értékét.  

Az X által reprezentált változó vizsgálatához az
                   

valószínűségi változó eloszlásának           konfidencia- 
intervallumát kell kiszámítani π0 konfidenciával. Egészen 
pontosan a konfidencia-intervallum szélességének fele (δ) 
a kérdés. Az Y valószínűségi változó eloszlását normális 
eloszlás nak veszik. A szakirodalom tárgyalja, hogy  kevés 
minta esetén a Student’s T priority eloszlás elmélete se-
gítségével hogyan elemezhetők az eredmények. A π0 pon tos 
értéke a minták számának és a tesztelés pontos körülmé-
nyeinek ismeretében állapítható meg. A COST 323 leírása 
ezt is tárgyalja részletesen. A δ érték megállapítása után a 
2. táblázat alapján határozható meg a rendszer besorolása 
COST 323 alapján. Ahogyan az a táblázatból is látható, az  
A osztályba kerülnek a legjobb teljesítményű rendszerek, 
míg az E osztályba a legkevésbé pontos rendszerek.

3 . MEGOLDÁSI STRATÉGIA
A tengelysúlymérő-rendszerek csővezeték architektúrával 
rendelkeznek. A szakirodalom által tárgyalt csővezetékeket 
megvizsgáltuk, és ez alapján sikerült megfogalmazni saját 
feladatunk további elemi részfeladatokra bontását [3] [9]. 
 

1. táblázat:  A legjobb eredmények COST 323 szerint értékelve, amiket statikus algoritmus segítségével értek el [2], 
zárójelben az elért δ százalékos értéke

Mérés körülményei Tengelysúlyok Tengelyek csoportjának súlya Összsúly

Egy jármű halad át a hídon B+(11) A(7) B+(7)

Több jármű halad át a hídon B(15) A(7) B(10)

2 . táblázat: COST 323 követelmények (maximális   érték százalékban) az egyes osztályoknál

Osztály Tengelysúlyok Tengelyek csoportjának súlya Összsúly

A  8  7  5

B+ 11 10  7

B 15 13 10

C 20 18 15

D+ 25 23 20

D 30 28 25

E 30< 28< 25<
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A tengelysúlyok megállapítása érdekében a következő 
részfeladatokat kell megoldani:
1. gépjárművek ablakainak kinyerése,
2. mért adatok normalizálása, zajszűrés,
3.  jármű sebességének megállapítása két keresztmetszetben 

fekvő szenzorok adatainak felhasználásával,
4. jármű tengelyeinek detektálása,
5. tengelyterhelések becslése.

A gépjármű ablaka alatt azt az időintervallumot kell 
ér teni, amikor a jármű áthaladt a fő szenzorsor felett.  
Er re a célra léteznek statikus és mélytanulás alapú algo-
ritmusok is [9]. A mért adatok normalizálása és a zajszű-
rés lehetséges a jelek frekvencia-analízise segítségével [2].  
A sebesség kinyerése azért lehetséges, mert két különbö ző 
keresztmetszetben is vannak szenzoraink. Mivel a két szen-
zorsorban a jármű által gerjesztett jel nagyon hasonló, és 
ismerjük a két szenzorsor távolságát, ezért ez lehetőséget 
ad számunkra, hogy megállapítsuk a jármű sebességét.  
A támogató szenzorsornak lényegében csak itt van sze re pe. 
Az utolsó két lépés, a tengelyek detektálása és a ten gely-
terhelések becslése a legnehezebb kihívás.

A tengelyek detektálása esetén a számunkra rendelke-
zésre álló szenzorok alapján eddig két megoldás terjedt el.  
Az egyik megoldás a naiv megoldás, mely abból indul ki, 
 hogy a tengelyek detektálása valójában visszavezethető 
lokális szélsőértékek megtalálására a szolgáltatott  jelekben. 
Ennek a megoldásnak az a hátránya, hogy bár implemen-
tációja egyszerű, a közeli tengelyek detekciója nem haté-
kony [2]. Közeli tengelyek jelenléte esetén nem minden 
tengelyt detektál ez az algoritmus. A wavelet-transzformá-
ció alapú megoldások [10] már jobban teljesítenek hason-
ló esetek ben. Az ilyen megoldásoknak hátránya azonban, 
hogy implementációjuk nehézkes, és csak nehezen hor-
dozható megoldást nyújtanak számunkra. Emiatt a hátrány 
miatt a naiv implementációt használjuk ebben a cikkben.

4 . SAJÁT MEGKÖZELÍTÉS

A kapcsolódó szakirodalom bemutatása során már láthat-
tuk, hogy milyen mélytanulás alapú megoldások léteznek 
az eddig fejlesztett BWIM rendszerekben. Célunk megmu-
tatni az ebben rejlő potenciált, és egy jobb megoldás ki-
fejlesztése. Neurális hálózatok tanításához szükséges,  hogy 
rendelkezésre álljon egy tanító adathalmaz, ami több ezer 
felcímkézett mintát tartalmaz. Mivel a híd releváns fi-
zikai paraméterei ismertek voltak, lehetőségünk nyílt egy 
nagyméretű szintetikus adathalmaz létrehozására validált 
numerikus modell segítségével.

4 .1 . Szintetikus adathalmaz generálása

Egy szintetikus adathalmaz generálásához felhasználtuk 
a híd végeselemes modelljét, mely alkalmas a szerkezet 
glo  bális és lokális viselkedésének nagy pontosságú szi mu-
lálására. Ezt a numerikus modellt korábban alkalmaztuk 
többek között a híd próbaterhelése során, illetve  további 
célvizsgálatokhoz [11] [12]. Egy egységnyi koncentrált 
ter het a kocsipályán végigfuttatva, minden egyes szen-
zorhoz meghatároztuk a hatásfelületet, mely megadja, 
hogy a hídon lévő, egy pontban ható egységnyi erő mek-
ko ra nyúlásváltozást okoz a nyúlásmérő szenzor helyén.  
A nyúlásváltozás mértéke egyenesen arányos az erőhatás-
sal. A hatásfelület (2. ábra) értelmezésének megfelelően 

egy adott időpontban a hídon levő járműkerekek felfekvé-
si felületeinek és az azokra nehezedő súlyok ismeretében 
egy adott szenzorhoz tartozó nyúlásváltozásokat ki lehet 
számítani integrálás segítségével. Fontos megemlíteni, hogy 
az integrálási tartomány nem a kerekek felfekvési felülete, 
mivel az erők szétterjedését is figyelembe vesszük az asz-
faltrétegben. Ehhez a felfekvési felületek téglalapjainak ol-
dalait meg kell hosszabbítani mindkét irányban a burkolat 
vastagságával (jelen esetben 100 mm). Implementáltunk 
egy GPU-gyorsított algoritmust, ami kihasználva a GPU 
párhuzamosítási képességeit, robusztus módon teszi le-
hetővé szintetikus adathalmaz generálását, amennyiben a 
hatásfelületek rendelkezésre állnak. Az elkészült kompo-
nens járművek hídon történő áthaladását percenként ezres 
nagyságrendben képes szimulálni.

A mélytanuló módszerek alkalmazásához nagyméretű 
szi mulációs adathalmaz generálása vált szükségessé. Ehhez 
lehetséges járműtípusokra volt szükség. A járműtípusok 
generálásához implementáltunk egy járműmodell-generáló 
algoritmust. Ez lehetővé teszi valószerű járművek gene-
rá lását. A járműmodell-generáló algoritmus megírásakor 
tö rekedtünk arra, hogy a generált járműmodellek között 
legyenek szélsőséges, már-már elfajuló paraméterekkel ren-
del ke zők is. Ezzel kívántuk azt garantálni, hogy a generált 
adathalmaz teljesen lefedje a való életben levő járművek 
halmazát, tehát az adathalmaz reprezentatív legyen. A ge-
nerált adathalmazban a járművek tengelyszáma 2 és 9 
között mozog.

A járműmodellek között két lényegesen különböző cso-
portot különböztettünk meg: vannak járművek, amelyek 
tartalmaznak közeli tengelyeket, és vannak, amelyek nem. 
Két tengely akkor számít közelinek, ha 2.3 méter alatt van 
a távolságuk. A közeli tengelyek elsősorban teherautók és 
kamionok esetén figyelhető meg. Korábban már tárgyal-
tuk a szakirodalom bemutatása során, hogy az egymáshoz 
nagyon közeli tengelyek esetén könnyen lehetséges, hogy 
egy-egy tengelyt nem tud detektálni a tengelydetektáló al-
goritmus.

4 .2 . Mélytanulás alapú megoldás

Az általunk kifejlesztett mélytanulás alapú megoldás lé-
nyege az, hogy a tengelyterhelések becslését bontsuk fel 
két részfeladatra:
1. Járművek összsúlyának becslése.
2. Tengelyterhek eloszlásának becslése.

2. ábra:  A T7 elnevezésű szenzorhoz tartozó hatásfelület  
vizualizációja – hosszirányú nyúlások [μm/m]  
1000 N hatására
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A járművek tengelyterhelésének eloszlása alatt azt értjük, 
hogy nem azt akarjuk becsülni, hogy az egyes tengelyeknek 
mennyi a súlya, hanem azt, hogy a súlya hogyan aránylik az 
összsúlyhoz képest. Ez igazából egy arány, egy százalékos 
érték, így a tengelyterhelések eloszlásának kimenete egy 
olyan vektor, amelynek a hossza a tengelyek száma, és a 
vektor egyes tagjainak összege mindig 100%. Ez a softmax 
függvény segítségével könnyedén kikényszeríthető neurális 
hálózatok esetén.

Először az összsúlybecslő neurális hálózatot kívánjuk be-
mutatni. Létrehoztunk egy konvolúciós neurális háló archi-
tektúra (Convolutional Neural Network, CNN) alapú össz-
súlybecslőt. Az összsúlybecslő bemenetéül a főszenzorsor 
összes szenzorának jele szolgál, valamint egy maszk, amit 
a gépjármű ablaka alapján hoztunk létre. Ez a maszk egy 
1–0 sorozat, ami úgy jön létre, hogy először megállapítjuk 
azokat a jellegzetes minimumokat, amik jól körülhatá rol ják 
a jármű áthaladását a fő szenzorsor felett. Ez a két mini-
mum meghatároz egy időintervallumot, amit ki bő vítünk 
egy adott méretű paddinggel. A maszkot ezek után úgy 
hozzuk létre, hogy veszünk egy tömböt, ami a szenzo-
rok jelével azonos hosszúságú (hossz alatt a mintavételek 
számát értem). Ezután a kiszámított időintervallumon belü-
li mintavételekhez tartozó elemeit a maszknak 1 értékkel 
töltjük fel, a többit pedig 0 értékkel. A maszkot és a jeleket 
együtt adjuk be a neurális hálózat bemenetének. Az így 
létrehozott bemenet egy (#Sensors + 1) × length méretű mát-
rix, ahol #Sensors jelöli a szenzorok számát, length pedig a 
mintavételek számát (3. ábra illusztrálja).

Létrehoztunk egy paraméterezhető CNN architektúra- 
létrehozó algoritmust. Ennek megtervezésekor alkalmaz-
tuk a neves architektúrák (Inception, ResNet) által alkal-
mazott fontosabb technikákat. A konvolúciós architektúra 
alapeleme a konvolúciós blokk. A hálóarchitektúra tartal-
maz reziduális kapcsolatokat. Amikor itt konvolúcióról 
beszélünk, akkor 1D konvolúciót kell érteni alatta, hiszen 
a jelek 1 dimenziós adatsorok. Az architektúrát mutatja 
be a 4. ábra. Az ábrán olvasható változónevek (startFeat, 
LajersPerLevel, NumberOfLevels) azt mutatják, hogy az ar-
chitektúra paraméterezhető, tehát az egyes építőelemek 
száma ilyen módon szabályozható. Az is látható, hogy a 
neurális hálózat szintekre (az ábrán ConvLevel) bont-
ható, és azok között a feldolgozott tenzor csatornaszá-
ma kétszeresére nő. A neurális hálózat kimenetéül egy  
1 × length méretű tömböt ad eredményül. A tanításhoz a 

Mean Absolute Percentage Error (MAPE) hibafüggvényt 
használtuk. A tanítás paramétereinek optimalizációjáról a 
továbbiakban részletesebben lehet olvasni.

Az összsúlybecslő mellett létrehoztunk a tengelysúlyok 
megbecslésére alkalmas architektúrát. Először olyan ten-
gelysúlybecslők fejlesztésével foglalkoztunk, amelyek a 
tengelyek súlyát becsülik meg, függetlenül az összsúlybecs-
lő működésétől. Ezek az architektúrák egyben összsúly-
becslők is voltak, hiszen a tengelyek súlyának összeadásával 
meg lehet kapni az összsúlyt. Ezek azonban az összsúly-
becslés terén nem voltak olyan pontosak, mint a korábban 
ismertetett összsúlybecslő architektúra. Emiatt a cél az lett, 
hogy a hálónak a kimenete ne a tengelysúlyok abszolút 
értéke legyen, hanem az, hogy a már korábban prediktált 
összsúlyt milyen arányokban osszuk el az egyes tengelyek 
között. Így a már korábban megállapított összsúlyt beszo-
rozva ezekkel az arányokkal megkaphatjuk a tengelyek 
súlyát.

A háló bemenetének összeállításához először megálla-
pítottuk a szenzorok által szolgáltatott jelben található 
jellegzetes lokális minimumokat. A jellegzetes lokális mi-
nimumhelyeket úgy állapítottuk meg, hogy vettük két-két 
szomszédos tengely fő szenzorsor felett történő áthaladása 
között a domináns szenzor által szolgáltatott jelben mérhető 
minimumok helyét. Ez így (#Axle – 1) jellegzetes lokális mi-
nimumhelyet adott meg, majd ezt kiegészítettük a gép-
jármű ablakát körülhatároló jellegzetes minimumok helyei-

3. ábra:  Egy gépjármű jele a maszk méretét meghatározó  
jellegzetes minimumpontokkal

4. ábra:  Az összsúlybecslő neurális hálózat architektúrája
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vel, amiket ugyanúgy kell megállapítani, mint az összsúly-
becslő maszkjának létrehozása során. Itt #Axle a detektált 
tengelyek számát jelöli. Így (#Axle + 1) jellegzetes lokális 
minimumhelyet kaptunk meg. Ezek a minimumhelyek való-
jában időpontok. Vettük ezen időpontokat és a tengelyek 
fő szenzorsor felletti áthaladásának időpontjait, amiket így 
együtt elneveztünk jellegzetes keresztmetszeteknek. A jel-
legzetes keresztmetszetek időpontok (2 * #Axle + 1) hosszú 
listája, ami a jellegzetes minimumhelyek és a tengelyek 
keresztmetszeteinek időpontjainak listájának konkatená-
ció jával jön létre. A jellegzetes lokális minimumhelyeket a  
minTimes, a tengelyek áthaladásának időpontjait az axle-
Times, a jellegzetes keresztmetszeteket a characteristic Times 
változó képviseli az algoritmus alább olvasható leírásában 
(1. algoritmus). A neurális háló bemenetéül szolgált még 
a szenzorok által mérhető jelek min-max normalizáltja. 
Ezzel a transzformációval elveszett az az információ,  hogy 
mekko ra a jármű összsúlya, de a normalizált jelekből a 
tengely súlyok eloszlása továbbra is kiolvasható maradt.

A neurális hálózat elvárt kimenete egy #Axle méretű 
AxleWeightRatios tömb, ahol 
AxleWeightRatios [i] = AxleWeight [i] / SumWeight, 
ahol AxleWeights a jármű tengelysúlyainak tömbje, SumWeight 
pedig az összsúly. Így az AxleWeightRatios tömb elemeinek 
összegének nyilván mindig az 1 értéket kell adnia. A soft-
max függvény segítségével sikerült kikényszeríteni ezt a 
neurális háló architektúráján belül. A neurális háló architek-
túrája több kisebb neurális hálózat kompozíciójaként áll 
elő, az algoritmus leírásában megtalálható MinGlobEncNN, 
PeakGlobEncNN, LocalEncorderNN, AxleWeightNN, függvé-
nyek valójában egy-egy neurális hálózatot reprezentál-
nak a kódban. Ezek dense típusú neurális hálózatok.  
A MinGlobEncNN, PeakGlobEncNN hálózatok kimenetének 
mérete nyilván ugyanakkora kell, hogy legyen. Éppen 
ezért érdemes a két háló architektúráját azonosnak venni.  
A MinGlobEncNN, PeakGlobEncNN, LocalEncorderNN hálóza-
tok kimenetének mérete konfigurálható. A tengelysúlybecslő 
neurális háló architektúra lényege, hogy a LocalEncorderNN 
kódolja számunkra az egyes jellegzetes keresztmetszetek 

környezetében mérhető jelet. Az így előálló vektorok és 
a MinGlobEncNN, PeakGlobEncNN hálózatok segítségével 
egy-egy tengelyhez állapítok meg egy környezetleíró vek-
tort, ami már az összes jellegzetes keresztmetszet adatait 
figyelembe veszi. Ezek után az AxleWeightNN feladata az 
egyes tengelyekhez tartozó környezetleíró vektorok alap-
ján a tengelysúlyok arányainak megbecslése. A tengelysúly-
becslő neurális háló tanításához használt hibafüggvény az 
elvárt és a becsült vektorok különbségének L1 normája volt.  
Egy vektor L1 normája a vektor tagjainak abszolút értékének 
összege.

A neurális hálózatok tanítása során a szintetikus adathal-
mazt tanító és validációs halmazra bontottuk, amelyek 
aránya 80:20 volt. A bátorsági tényező dinamikus vál-
toztatására a PyTorch keretrendszerben is megtalálható 
CosineAnnealing ütemezőt használtuk. A hiperparaméte-
rek optimalizálására egy Bayes-optimalizációt implemen-
táló könyvtárat használtunk. [13] Bizonyos esetekben 

5. ábra:  A tengelysúlybecslő neurális hálózat architektúrája

1. algoritmus:  A pszeudókód az adat áramlását mutatja be a tengelysúlybecslő  
neurális hálózatban
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alkalmaztuk továbbá a batch normalizáció technikát is.  
A túltanulás elkerülése érdekében dropout is be volt építve 
a tanítás során az architektúrába. Regularizációra a weight 
decay függvényt használtuk. Az aktivációs függvénynek a 
leaky ReLU függvényt használtuk. Az Adam optimalizáló al-
goritmust alkalmaztuk a tanítás során. [14]

5 . EREDMÉNYEK
Négyfajta szintetikus teszt adathalmazon mértük le az ál talunk 
létrehozott csővezeték eredményeit. A négy teszt adathal-
maz neve: „Single–Only”, „Single-Convoy”, „Complex- 
Only”, „Complex-Convoy”. Az "Only" és "Convoy" adathal-
mazok abban különböznek, hogy az "Only" adathalmazban 
csak egy-egy (only) jármű áthaladását tartalmazzák, míg a 
"Convoy" adathalmazokban a tesztadatok konvojban átha-
ladó járművek hídon történő áthaladását tartalmazzák.  
A másik szempont az adathalmazok elnevezésénél az volt, 
hogy a "Single" adathalmazokban a járműveknek nincsenek 
egymáshoz közeli tengelyei, míg a "Complex" adathalma-
zokban tömegesen fordulnak elő ilyenek. Az "Only" adathal-
mazok 2400–2400 járművet tartalmaznak, míg a "Convoy" 
adathalmazok 2000–2000 jármű áthaladásának adatait tar-
talmazzák.

A 3. táblázat mutatja, hogy hogyan teljesített a tengely-
detektáló algoritmusunk. Ez egy naiv algoritmus volt.  
Ez abban az esetben jól teljesített, amennyiben nem vol-
tak túl közeli tengelyei a járműveknek az adathalmazban. 
Közeli tengelyek jelenléte esetén a teljesítmény jelentős 
mértékben visszaesett. A tengelydetektálás pontosságát 
úgy kapjuk meg, ha a jól detektált tengelyek számából ki-
vonjuk a rosszul detektált tengelyek számát, majd ezt az 
összeget elosztjuk az elvárt összes detektálni kívánt tengely 
számával. A rosszul detektált tengely alatt azt értjük, hogy 
valahova tengelyt detektáltunk, miközben ott nem is volt 
tengely.

Mivel több olyan eset is volt, amikor egy-egy tengely 
elveszett a detekció során, ezért szükségessé vált egy újfaj-
ta tengelysúly-terhelési számítási mód bevezetése. Ennek az 
a lényege, hogyha egy-egy tengelyt nem sikerült detektál-
ni, akkor a mellette levő két tengely között osztjuk szét a 
tengelyterhelését. Így valójában tengelycsoportok súlyának 
becsléséről beszélhetünk, a COST 323 alapú osztályozás 
során is ezt a jellemzőt használtuk. A számítás a követ-
kező módon zajlik: a szétosztás úgy működött, mintha 
erőkarokkal dolgoznánk. Tegyük fel, hogy p1 és p2 időpont-
ban detektáltunk egy-egy tengelyt úgy, hogy köztük nem 
detektáltunk más tengelyt. Ezen két detektált tengely által 
képviselt tengelycsoport súlya legyen w1 és w2. Tegyük fel, 
hogy létezik egy t0 időpont, hogy akkor egy tengelyt kel-
lett volna detektálni, továbbá igaz, hogy p1 ≤ t0 < p2. Ennek 
a tengelynek a súlya legyen W. A W súlyt úgy osztjuk szét, 

hogy a w1 súlyhoz a hozzájárulása                legyen, a w2    

súlyhoz pedig            legyen. Ha az első és az utolsó  
 
 

detektált tengely által határolt intervallumon kívüli tenge-
lyeket nem sikerült detektálni, akkor azokat csak egy 
tengelycsoport súlyába vettük bele (az első vagy utolsó 

tengelycsoportba). A továbbiakban ezt a tengelysúlyképző 
módszert is finomítani kívánjuk.

Emellett bevezettünk a tengelyterhelések becslésének 
hibájára egy újszerű hibafüggvényt. Joggal merül fel a 
kérdés, hogy miért nem a már korábban is említett MAPE 
hibafüggvényt használtuk. Ennek az az oka, hogy ameny-
nyiben a jármű tengelyeinek terhelésének eloszlásai olyan 
szélsőségesek, mint az általunk generált járművek esetén, 
akkor a MAPE segítségével számított hiba megtévesztő le-
het. Vegyünk két konkrét esetet. Először tegyük fel, hogy 
van egy olyan jármű, aminek az egyik tengelye 1 tonna, 
a másik tengelye pedig 5 tonna. Tegyük fel, hogy mind-
két tengely esetén felfelé tévedünk 100–100 kg tömeggel. 
Ekkor:

Másodjára tegyük fel, hogy van egy olyan jármű, aminek 
az egyik tengelye 2.5 tonna, a másik tengelye pedig 3.5 
tonna. Tegyük fel, hogy mindkét tengely esetén felfelé 
tévedünk 100–100 kg tömeggel. Ekkor:

 
A BWIM rendszerek alkalmazásakor az is az egyik célunk, 

hogy a legnehezebb tengely súlyát minél pontosabban 
becsüljük meg, hiszen köztudott, hogy arra vonatkoznak 
szabályozások. A MAPE1 és MAPE2 eredmények összeha-
sonlításakor az látszik, hogy az első esetben pontosabban  
(2% < 2,85%) találtuk el a legnehezebb tengely súlyát, mi-
közben az első esetben a MAPE alapján sokkal  rosszabb 
értéket kapunk, miközben mindkét esetben azonos össz-
súly mellett azt tudjuk mondani, hogy csak 100–100 kg a 
tévedés tengelyenként. Tehát gyakorlati alkalmazás szem-
pontjából az első esetben kapok megfelelőbb eredményt, 
miközben akkor magasabb a hiba. Ez a különbség közel 
egyenletes tengelysúlyeloszlás esetén nem lenne ennyire 
feltűnő. Korábban talán azért sem tárgyalták ezt a kérdést 
részletesebben, mivel mások valós járművek adataival dol-
goznak, mi pedig egy olyan adathalmazzal, ami tartalmaz 
szélsőséges tengelysúlyeloszlással rendelkező járműveket. 
Ezen hiba kiküszöbölése céljából egy másik hibafüggvényt 
definiáltunk a MAPE helyett.

Egy jármű esetén a súlyozott átlagos százalékos hiba 
(Weighted Mean Absolute Percentage Error – WMAPE) a 
várakozásoknak megfelelő eredményeket nyújthat számunk-
ra. A WMAPE értékét a következő módon kell kiszámítani 
(a képletben pred a prediktált, exp a várt értékek tömbje):

 

Az első és a második esetben a WMAPE értéke a követ-
kező:

 

3. táblázat:  A táblázatból kiolvasható, hogy hogyan teljesített a tengelydetektáló algoritmus a különböző  
adathalmazokon

Metrika Single–Only Single-Convoy Complex-Only Complex-Convoy

Tengelydetektálás pontossága (%) 99.17 98.87 87.31 86.73
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Ez a hibafüggvény már jobban megfelel a várakozásnak, 
mint a MAPE. Valójában már a tengelysúlybecslő neurális 
hálózat tanításához használt hibafüggvény is a WMAPE volt. 
A WMAPE hibának azonban van egy olyan problémája, hogy 
járművenként értelmezendő, és nem tengelyenként, ezért 
meg kell próbálni belőle képezni egy olyan függvényt, ami 
tengelyenként értelmezhető. A WMAPE átalakítható úgy, 
hogy ne tengelyekre számolt hibák összegeként legyen 
értelmezve, hanem hibák átlagaként. Itt nem részletezett 
át alakítások segítségével definiálható az Axle Weight Loss 
nevű függvény egy tengelyre (a képletben pred a  tengely 
prediktált súlya, exp az elvárt összsúlya, sumWeight a jármű 
elvárt összsúlya, axleNum a jármű tengelyeinek száma):

Az Axle Weight Loss függvény akár több különböző jár-
mű több különböző tengelyére is definiálható, így ez hasz-
nálható a MAPE függvény helyett. Emellett az Axle Weight 
Loss analógiáján megfogalmazható egy eloszlás, ha a   

  
hibákat vizsgáljuk. Ennek a szórását 

vizsgáltuk a tengelycsoportok súlyának jellemzőjére vonat-
kozó osztályozásnál. A 4. táblázat azt mutatja be,  hogy 
hogyan teljesített az összsúlybecslő neurális hálózat. 
Mindegyik adathalmazon közel 2%-os az összsúlyjellemzőre 
számított átlagos hiba. A COST 323 minősítéshez szüksé-
ges kiszámítani a szórást (σ) és konfidencia intervallum 
szélessé gének felét (δ). Látható, hogy minden adathalma-
zon B vagy B+ minősítésű a tengelysúlymérő csővezeték.  
A Convoy adathalmazokon teljesített rosszabbul az össz-
súlybecslő. Ez az 1. táblázatban olvasható világszinten leg-
jobb eredményekkel összemérhető.

Az 5. táblázatból az olvasható ki, hogy a tengelysúly-
becslő neurális hálózat hogyan teljesített. A COST 323 alapú 
minősítésnél a tengelycsoport alapú minősítést vizsgáltuk a 

tengelysúlyból származtatott értékek kiszámításának módja 
miatt. A minősítéshez szükséges δ és σ értékeket a feje-
zetben korábban ismertetett eloszlást vizsgálva számoltuk 
ki. Az Axle Weight Loss metrikát a fejezetben korábban már 
ismertettük, ez egyik adathalmazon sem haladta meg a 4% 
hibát. A tengelysúlybecslő B vagy B+ minősítést kapott.  
Ez a szakirodalomban fellelhető legjobb eredményekkel 
összehasonlítható eredményeket mutat. A Complex adat-
halmazokon rosszabbul teljesítettek a neurális hálók. En-
nek az az oka, hogy ezeken az adathalmazokon a tengely-
súlybecslő algoritmus rosszabbul működött, és ez kihatott 
a tengelysúlybecslésre is.

A 6. táblázat azt kívánja bemutatni, hogy amennyiben is-
mernénk az összsúlyát az egyes járműveknek, akkor hogyan 
teljesítene a tengelysúlybecslő algoritmusunk. A táblázatban 
olvasható metrikák értelmezése megegyezik az 5. táblázat 
metrikáinak értelmezésével. Az 5. táblázat eredményeivel 
összehasonlítva azt láthatjuk, hogy az összsúlybecslő neu-
rális hálózat mennyi hibát vitt be a rendszerbe, illetve azt, 
hogy önmagában a tengelysúlybecslő neurális hálózat mi-
lyen pontos. Látható, hogy amennyiben az összsúlybecs lő 
hatékonyságán jelentős mértékben sikerülne javítani, ak-
kor akár a B+ minősítésű tengelysúlybecslés magabiz to -
san teljesíthető lenne. A korábbi mélytanulás alapú meg-
oldások kal is összemérhető eredményeket sikerült elérni, 
azonban probléma az összehasonlítás során, hogy a tesz-
telési körülmények változatosak voltak.

6 . KONKLÚZIÓ
Egy új, a BWIM rendszerek területén egyedi megoldást fej-
lesztettünk ki. A munkánk során a következő eredményeket 
értük el: a mélytanuló algoritmusok eszköztárának se gí t-
ségével a legjobb BWIM rendszerek teljesítményével ösz-
szemérhető teoretikus eredményeket sikerült elérnünk egy 
olyan szintetikus adathalmazon, amiben az összes jár mű 
kizárólag az egyik sávban közlekedik. Kidolgoztunk egy 
algoritmust, mely a hatásfelületek ismeretében nagy haté-

4. táblázat Az összsúlybecslő algoritmus által elért eredmények

Metrika Single–Only Single-Convoy Complex-Only Complex-Convoy

MAPE (%) 1.74 1.91 1.86 2.04

σ (%) 2.52 4.03 2.61 3.88

δ (%) 5 .47 8.10 5.66 7.80

COST 323 (A-E) B+ B B+ B

5. táblázat:  A tengelysúlybecslő algoritmus által elért eredmények

Metrika Single–Only Single-Convoy Complex-Only Complex-Convoy

AxleWeightLoss(%) 3.12 3.12 3.82 4.00

σ (%) 4.50 5.21 5.35 6.16

δ (%) 9 .77 10.47 11.61 12.94

COST 323 (A-E) B+ B B B

6. táblázat:  A tengelysúlybecslő algoritmus által elért eredmények, amennyiben ismert az összsúly

Metrika Single–Only Single-Convoy Complex-Only Complex-Convoy

AxleWeightLoss(%) 2.43 2.35 3.20 3.27

σ (%) 3.61 3.56 4.60 4.66

δ (%) 7.83 7 .16 9.98 9.36

COST 323 (A-E) B+ B+ B+ B+
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konysággal tud, akár tisztán CPU, akár GPU erőforrá sok 
igénybevételével is tesztadatokat generálni tízezres nagy-
ságrendben robusztus módon, s a fenti algoritmussal előállí-
tottunk egy 8800 járművet tartalmazó teszt adathalmazt. 
Kidolgoztunk, feltanítottunk, és kiértékeltünk egy összsúly-
becslést és egy tengelysúlybecslést végző neurális hálót, 
amelyek a tesztelési körülményektől függően az összsúly/
tengelysúly szerinti B vagy B+ típusú osztályba sorolható. 
Ezek a legjobb publikált eredményekkel összemérhetők.
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Az informatikai technológiák fejlődésével az épí té
sze ti és az építőmérnöki munkafolyamatok is fo
lya matosan terelődnek át a digitális térbe, ezzel  
könnyítve a kooperációt, visszakövethetővé téve az 
el végzett munkát és a tervek módosítását is. A digi 
tális eszközök között fontos közös nevezőt jelent a  
BIM (Building Information Model), amely az épületek 
ter vezésének és a kivitelezés folyamán keletkező do
ku mentációk digitális tárolására és kezelésére ajánl 
megoldásokat. Egy modern építmény folyama tos 
után követést igényel, aminek során manuális mé ré
sek, feljegyzések vagy automatikusan működő szen
zorok adataiból következtethetünk egy épület ál la po
tára. Ezen adatok tárolása és használhatóvá té tele 
azonban kívül esik a BIM modellek  jelenlegi célki tű
zé sein. Az utánkövetési folyamatokat  megkönnyíthe ti 
egy olyan rendszer, ahol az adatokat egységes mó don 
tudjuk tárolni és elérhetővé tenni a megfelelő szak
értők számára. Minden, az épületről létrejövő adat 
fundamentálisan kötődik magához az  épülethez. Egy 
szenzor az épület adott részén helyezkedik el, és egy 
(vagy több) paraméteréről szolgáltat  adatokat. Cik
künkben egy olyan rendszer prototípusát mutatjuk 
be, melynek segítségével már a tervezési fázistól szá
mításba vehető a különböző szenzoradatok tárolása, 
és az általuk generált adatok koncepcionálisan és 
fizikailag is egy helyen lehetnek az épület modelljével.

With the development of IT technologies, architec-
tural and civil engineering workflows are constantly 
being diverted to the digital space, thus facilitating 
cooperation and making it possible to track the work 
done and the modification of plans. BIM (Building 
Information Modeling) has emerged in this field, of-
fering solutions for the digital storage and manage-
ment of documentation generated during the design 
and construction of buildings. A modern structure re-
quires continuous monitoring, during which the con-
dition of a building may be deduced from the data 
of manual measurements, records and continuously 
operating sensors. However, the storage and making 
use of this data is beyond the current scope of BIM 
models. These processes can be facilitated by a sys-
tem where data can be stored and made available to 
the appropriate experts in a consistent manner. All 
the data created about a structure is fundamentally 
tied to the structure itself, as sensors are located at 
specific parts of the structure. In our paper, we pres-
ent a prototype of a system that allows the storage of 
different sensor data from the design phase onwards, 
and the data generated by them can be conceptually 
and physically in one place with the building model. 

1. CÉLKITŰZÉSEK

Tekla Structures [1] (továbbiakban Tekla) egy BIM mo-
dellező szoftver, amely a megszokott 3D modellezési 
képességeken túl tartalmaz különböző strukturális kon-
cepciókat is, amely elengedhetetlen egy épület statikai 
tervezésekor, mint például építőanyagokat: acél, beton, fa 
és üveg.  Cikkünkben bemutatjuk, miként lehetséges en-
nek a szoftvernek a kiterjesztése annak érdekében, hogy 
lehetőség nyíljon szenzoradatok tárolására és kezelésére 
is a normál mérnöki munkafolyamatok mellett. A java-
solt megoldás egyformán biztosítja az adatok lokalitását 

és hordozhatóságát, mindezt pedig integráltan elérhetővé 
téve egy olyan eszközben, amit egyébként is ismernek és 
használnak az iparban. Egy másik fontos képessége az al-
kalmazásnak, hogy vizualizálni is képes az eltárolt adatokat 
kettő- és háromdimenziós környezetben. Az előző funkciók 
megvalósítása mellett megoldásunkban fontos szerepet 
kap tak az ergonómiai szempontok is, alkalmazásunk belesi-
mul a keretalkalmazás megjelenésébe, ezzel egy kényelmes 
„beépített” érzést keltve a felhasználókban. A kutatás kiin-
dulópontját egy valós feladat adta, melyben a Monostori 
híd modelljét szimulációs adatokkal [2] [3] és az üzemel-
tetés során keletkező mérési adatokkal [4] egészítettük ki.



Acélszerkezetek 2022/különszámAcélszerkezetek 2022/különszám 67

2 . ALKALMAZÁS ARCHITEKTÚRÁJA

A Tekla Structures lehetőséget kínál saját alkalmazáskód 
futtatására bővítmények formájában (plugin) [5]. A cikk-
ben bemutatott bővítmény (és későbbiekben a teljes al-
kalmazásrendszer) C# [6] nyelven készült. Az alábbiakban 
áttekintjük a bővítményünk működési elvét és magas szintű 
szerkezetét.

2.1. Integrált kirajzolás

Az elkészülő megoldásnak képesnek kell lennie a szen-
zoradatok vizualizálására akár a tervezett modell 3 dimen-
ziós nézetéhez kapcsolódóan is. A Tekla API (Application 
Programming Interface) lehetőséget kínál saját 3D objek-
tumok kirajzolására, így elméletileg lehetséges volna a 
meglévő rajzolási modellbe integrálni saját vizualizációs 
elemeinket. A gyakorlatban azonban ezt az API-t nem arra 
tervezték, hogy komplex háromdimenziós alakzatokat raj-
zoljuk ki vele, mely felépítésében és teljesítményében is 
megmutatkozik. Kísérleti eredményeink azt mutatták, hogy 
egy egyszerű, kockákból álló alakzat (1. ábra) kirajzolása is 
négy-öt nagyságrenddel lassabb, mintha azt egy 3D vizua-
lizációra kihegyezett programmal végeznénk (2. ábra).  
A Unity 3D motor [7], amivel a referenciaméréseinket 
végeztük, szintén C# nyelven programozható, tehát képe-
sek lehetünk vele kódot újra felhasználni a bővítményből, 
ezzel csökkentve a fejlesztési időt.

2 .2 . 3D vizualizáció leválasztása

A Tekla jelenlegi kiterjesztési pontjai tehát nem alkalmasak 
a hatékony szenzoradat-vizualizációra. A probléma meg-

oldását a 3D rajzolás leválasztása jelentette, mellyel bővít-
ményünk két különálló elemre bomlik:
1.  Beépülő modul, amely a Teklába beépülve segít a táro-

landó adatok menedzselésében, képes használni a Tekla 
API-ját, és képes egy koncepcionális modellt építeni a 
készülő építmény modelljéről.

2.  Egy 3D vizualizációs alkalmazás, amely el tud érni min-
den számára szükséges adatot, de módosítani nem ké-
pes azokat. Ennek az alkalmazásnak a célja az elérhető 
adatokat különféle módokon megjeleníteni, ezzel segítve 
a felhasználó munkáját. A 3D alkalmazást egy külön fo-
lyamatként futtatja a bővítmény.

A beépülő modul és az alkalmazás között a kapcso-
lattartás alapvetően a fájlrendszeren keresztül történik.  
Az alkalmazás saját adatait a Tekla Structures modell map-
pájában tárolja, így az adatok a Tekla projekt részét is 
fogják képezni; emellett a Tekla Structures szerver mód-
ban [8] való futtatásánál is minden felhasználó számára 
hozzáférhetővé válnak. Mivel mind a bővítmény, mind a 
3D vizualizációs alkalmazás C# nyelven készült, lehetőség 
nyílik az üzleti modell és számos logika megosztására is 
(3. ábra).

 Az alkalmazás architektúrájában a CQRS [9] mintát 
követi. Minden alkalmazásfunkció megvalósítása egy kérés 
küldésével indul, ami ezután egy csővezetékrendszeren 
keresztül jut el a konkrét funkció elvégzéséig. Ezzel az 
alkalmazás különböző alegységei jól szeparálhatóan he-
lyezkednek el, és egyes funkciók módosítása, bővítése 
vagy új funkciók hozzáadása minimálisan befolyásolja a 
többi funkciót. A csővezetékrendszer segítségével képesek 
vagyunk minden funkciófuttatása előtt és után művelete-

1 . ábra:  
Egyedi kocka rajzolása Tekla Structures 
bővítményből

2 . ábra:  
Unity és Tekla rajzolási képességeinek 
összehasonlítása egy primitív objektum 
esetében két különbőző videokártyán
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ket végezni, ezzel könnyedén tudunk mind diagnosztikai 
adatokat gyűjteni a rendszerről, és egyébként repetitív 
műveleteket egy felületen végezni. Ilyen általános funkció 
lehet: kérések naplózása, validálása, vagy a globális hibake-
zelés (4. ábra).

3 . FELHASZNÁLÓI FELÜLET
Az alkalmazásrendszer zökkenőmentes felhasználói élmé-
nyének tervezése és létrehozása két külön részre osztható:
1 .  Szenzorkezelés: a beépülő modul elemeinek integrálá-

sa a meglévő Tekla Structures szoftverbe.
2 .  Unity vizualizáló: új felület létrehozása a Unity meg-

jelenítőhöz és felhasználói utak meghatározása.

Míg az alkalmazás e két része sok tekintetben elkülönül, 
kialakításuk azonos elvek mentén, a felhasználói élmény 
tervezésének elveit követve történt. Ezek az elvek gyakran 
versenyeznek egymással a tervezési folyamat során, me-
lyeket a komplex mérlegeléssel, sokszor több alternatíva 
megvalósításával és kiértékelésével lehetett csak feloldani. 
A felhasználói élmény tervezési folyamata során figyelem be 
vett elvek [10] a következők: esztétikus használhatóság, Fitt 
törvénye, Hick törvénye, közös régió törvénye, Prägnanz 
törvénye, közelség törvénye, hasonlóság törvénye, egységes 
kapcsolódás törvénye, Miller törvénye. Az előzőek alapján a 
tervezett felhasználói felületek hosszabb evolúción mentek 
keresztül, melynek eredménye egy egységes, a Tekla meg-
jelenésébe jól illeszkedő intutív alkalmazás lett.

3 . ábra:  Az elékszült alkalmazás program moduljai és függőségeik

4 . ábra: CQRS architektúra
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5 . ábra: 
 Szalag menü saját gombjai (jobb oldal)

6 . ábra:  
Szenzorpanel és elhelyezkedése 
 a fő ablakban

7 . ábra:  Szenzor hozzáadása

4 . ALKALMAZÁS HASZNÁLATA

A beépülő modul főbb funkciói a Tekla felső menüszalag-
ján keresztül érhetőek el (5. ábra). Sensors gomb meg-
nyomására megjelenik az alkalmazás fő panelje jobb oldalt, 
ahol a felhasználó láthatja a jelenleg tárolt szenzorokat, 
újakat adhat hozzá, esetlegesen módosíthatja azok meta-
adatait. A panel beleépül a Tekla felhasználói felületébe és 
dokkolható a felhasználó igényei szerint (6. ábra). A modul 
lehetővé teszi a felhasználónak, hogy szenzorokat definiál-
jon, azokat összekösse a Tekla modell bizonyos elemeivel, 
majd azokhoz adatokat csatoljon (7. ábra).

Hozzáadásánál a felhasználó általános adatokat adhat 
meg a szenzorról:
•  Név: Az érzékelő neve. Nem lehet üres, de nem kell 

egyedinek lennie.
•  Adattípus: Az érzékelő által tárolt adatok típusa. Ez lehet 

általános mérés, ANSYS szimuláció vagy 3D szkennelés.

•  Tekla modell: Ha egy Tekla modellobjektumot kiválasz-
tunk, megjelenik egy jelölőnégyzet, és ha be van jelölve, 
az érzékelő hozzáadása után az adott modellobjektum-
hoz kötődik.

•  Csatornák: Az érzékelő csatornáinak testre szabása.
•  Kép: Megjelenítendő kép kiválasztása a szenzorhoz.

A mérési adatokat fájlok formájában tudjuk hozzáadni a 
szenzor objektumokhoz (8. ábra).

Egyszerű szenzoradatoknál a méréseket CSV vagy Excel 
formátumban lehet eltárolni. A fájl kiválasztása után le-
hetőség van a bejövő adatoszlopokat átrendezni. Az egy-
szerű mérőszenzorok adatait táblázatos formában meg-
jeleníthetjük a bővítmény felületén a hozzáadás után  
(9. ábra).

A szenzorok adatait az alkalmazás egy egyszerű, saját 
adatmodellben tárolja, melynek segítségével több külön-
böző típusú adatot tud tárolni, elsődlegesen későbbi elem-
zés, illetve vizualizáció céljából.



70 Acélszerkezetek 2022/különszámAcélszerkezetek 2022/különszám

8 . ábra: Mérés hozzáadása

9. ábra: Mérések táblázatos megjelenítése

Prototípusunk az alábbi méréstípusokat támogatja:
•  általános szenzoradat: numerikus mérési adatok, akár 

több csatornán is (CSV és Excel támogatás),
•  végeselemes szimuláció: ANSYS [11] végeselemes szi-

muláció eredménye, CSV formátumban, időszeletenként 
egy fájllal,

•  pontfelhő: lézerszkenneres mérés (E57 fájl formátum).

5 . 3D VIZUALIZÁCIÓ
A 3D vizualizációs alkalmazás tervezésekor egy felület ter-
vezése volt a cél, mely megjelenésében és viselkedésében 
hasonlít a Tekla 3D modelljéhez, ugyanakkor a mérésekhez 
kapcsolódó, a felhasználó számára hasznos információkat 
is meg tud jeleníteni. Bár a vizualizáló felület önálló al-
kalmazásként fut, aktív kapcsolatot tart fent a Teklával, 
így ha ott megváltozik a modell vagy a kamera állása, az 
meg jelenik a 3D vizualizációban is. Mivel minden mérési 
adathoz tartozik valamilyen időbeliség, az ablak alsó ré-
szén egy időtengely található, amelyen meghatározható 

az ábrázolandó időpillanat. Mérési adatok vizualizációjára 
több alternatív lehetőség is nyílik. Az egyszerű mérőszen-
zorok közvetlenül kattinthatóvá válnak ebben a nézetben, 
és az adataik megjelennek egy felugró ablakon a szenzor   
feletti 3D térben. Az ablak mindig az aktuális időponthoz 
tarto zó értéket mutatja. A mérések hátterének a színe 
 szintén a mért értéket mutatja, a szín egy skálán mozog, 
aminek a határait a felhasználó állíthatja be. Az egyes szen-
zorok által jelzett mérések a felhasználó által szűrhetők, 
emellett áthelyezhetők 2D felületre is, hogy jobban lát-
hatóak és követhetőek legyenek (10. ábra).

A végeselemes szimulációkat két módon tudjuk ábrázol-
ni: pontfelhőként, vagy szilárd testként. A két mód között 
a felhasználó szabadon válthat (11–12. ábrák). Pontfelhők 
vizualizálásnál minden egyes pontot külön megjelenít 
a rendszer, így az együttes hatásuk által láthatóvá válik 
a szken nelt objektum alakja. Minden pont szürke, és a 
kamera távolságától függően sötétül el, így adva térhatást 
a képnek (13. ábra).
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11 . ábra:  Végeselemes szimuláció vizualizálása

12 . ábra:  
NSYS kép (bal) és  
saját vizualizáció (jobb) 
összehasonlítása

13 . ábra:  
Pontfelhő vizualizációja

10 . ábra:  
3D vizualizációs ablak (balra),  
egy szenzor pillanatnyi mérési adatai 
(jobbra)
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6 . KITERJESZTETT VALÓSÁG

Mivel a 3D vizualizáció a Unity motor segítségével készült, 
lehetőség nyílik az alkalmazást a Microsoft HoloLens 2 [12] 
eszközén is futtatni, némi módosítással. A HoloLens egy 
kiterjesztett valóság szemüveg. Az eszköz speciális kijelzője 
a felhasználó előtti szemüvegbe építve helyezkedik el, és 
képes „átlátszó” képeket vetíteni a szemüvegre. A mind-
két szem előtt elhelyezett kijelző pedig így képes térhatású 
képet vetíteni, miközben a valóság továbbra is látható ma-
rad. Az eszköz emellett fel van szerelve több kamerával és 
lézeres érzékelővel, amiknek segítségével információt nyer-
hetünk ki a körülöttünk elhelyezkedő térből, akár a teljes 
letapogatott környezet 3D reprezentációját is használhatjuk 
az alkalmazásainkban. A felhasználó kezeit is érzékeli az 
eszköz, így tudunk elsődlegesen interakcióba lépni az esz-
közzel. A felhasználó megérintheti és interakcióba léphet 
a hologrammokkal. Jelenleg három fő kivitelben érhető el 
az eszköz [13]:
•  alap: az eszköz és tartozékai,
•  ipari: tiszta szobákban való használatra tervezve, rendel-

kezik ipari minősítésekkel,
•  Trimble XR10: munkavédelmi sisakba épített eszköz, ren-

delkezik ipari minősítésekkel [14].

A vizualizációs alkalmazás a teljes funkcionalitásával 
együtt futtatható az eszközön, az egyedüli különbség az 
interakciók ban van: a felhasználó körül minden kezelő-
felület a térben helyezkedik el, és képes a kezeivel interak-
cióba lépni az alkalmazással (14. ábra)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
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2017-1.3.1-VKE-2017-00040 számú, „Hálózatosodott tech-
nológiák alkalmazása acélszerkezetek tervezése, gyártása, 
szerelése, fenntartása és kapcsolódó szolgáltatások terü le-
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14. ábra:  Kifejlesztett alkalmazás HoloLens eszközön
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KÖVESGYŰRI GYÁRTÓCSARNOK  
LÉZERSZKENNERES MÉRÉSE

TERRESTRIAL LASERSCANNING A FACTORY  
IN KÖVESGYŰR

Somogyi József Árpád építőmérnök,
Tar László építőmérnök,
Fehér András villamosmérnök, üzletfejlesztési igazgató
4iG Nyrt. Mensor3D üzletág

Az épületszerkezeteket életciklusuk alatt a gyárt-
mánytervek fázisától kezdve az üzemeltetésig szá-
mos hatás éri, ezek közül néhány már a gyártás 
kezdetén is jelentkezhet, míg más jelentős események 
a szerelés, az üzemeltetés, vagy a felújítás közben 
következhetnek be. Az egyes állapotokban történő el-
lenőrzés fontos szerepet játszik a terveknek megfelelő 
szerkezet létrejöttében, ezek jellemzően, kitüntetett 
pon tokban történő méréssel valósulnak meg. A cikkben 
tárgyalt acélszerkezetű csarnok esetében a szerkezet 
megalkotásának kezdeti lépéseitől követtük végig az 
egyes építőelemek geometriáját az üzem elkészültéig. 
Ennek keretében a gyártási és építési fázisok több 
ütemében végeztünk lézerszkenneres felméréseket.  
A nagy részletességű felületjellegű adatnyerési eljá
rás lehetővé tette a szerkezeti elemek és később a 
teljes csarnok digitális másának előállítását, illet ve 
az azokban tapasztalható eltérések  kimutatá sát és 
dokumentálását. A digitális modell virtuális való
ság ban történő megjelenítése és kezelése  támo gat ja 
az üzemeltetési feladatokat, az épületre kihelye zett 
különböző szenzorok (hőmérséklet, gyorsulás, szél
erősségmérők) adatainak modellbe való integrálása 
valós időben teszi lehetővé a szerkezet megfigyelését. 
A 20171.3.1VKE201700040 azonosítójó K+F pro
jekt keretében megvalósult és itt leírt mérések, elem
zések mintául szolgálhatnak az acélszerkezeti BIM 
modellek készítéséhez, szenzorhálózatok kiépítés hez, 
szimulációkhoz, döntéstámogatórendszerekhez, vi
zua  lizációhoz. A bemutatott eljárás különösen indo  
kolt a nagy geometriai pontosságot igénylő épít mé  
nyeknél.

During their life cycle, structures are affected by 
numerous impacts, from the design phase to oper-
ation. Some of these could occur at the start of the 
production, while others during the installation, op-
eration, or renovation. It is important to carry out an 
inspection throughout the lifecycle of the structure by 
measuring designated points, to ensure that the con-
struction plans are being followed. In the case of the 
hall discussed in this paper, the examination started 
from the initial assembling of the structural parts, 
all the way through the construction to the finished 
building. As a result of this, multiple surveys were 
carried out using terrestrial laser scanners at several 
stages of the construction. This made the creation of 
digital twins for the structural parts and the build-
ing possible, which were used in the inspection and 
documentation of the deviation. The visualization 
and manipulation of these digital twins in a virtual 
reality environment support the maintenance pro-
cesses, and with the integration of the measurement 
data of the various sensors in realtime, it is made 
possible to monitor the structure. The measurements 
and analysis carried out in this paper are part of 
the 20171.3.1VKE201700040 R&D project and 
it can serve as an example to create steel structure 
BIM, sensor networks, and simulations for a decision 
support system and visualization.

1 . BEVEZETÉS

A vizsgált gyártócsarnok Kövesgyűrpuszta iparterületén 
épült fel. Az építtető cég, az MC Bauchemie, építéskémiai 
termékek gyártásával foglalkozik. Az új, 900 négyzetméteres 
acélcsarnok a termelési kapacitás növelésén túl a gyártott 
termékek raktározásra is szolgál. A csarnok oszlopai és ge-
rendái IPE 400 szelvényű acélszelvényekből, míg az épület 
merevségét biztosító szelemenek és szélrácsok horganyzott 
acélból készültek. Az egyes keretállások vasbeton pont ala-
pokon állnak. A csarnokot 9 fő keretállás, valamint egy 
hozzá csatlakozó félnyeregtetős, kisméretű kompresszorház 
alkotja.

A kezdeti mérések az acélszerkezeti elemek gyártási és 
festési helyszínén a Negotec Kft. lajosmizsei telephelyén 
zajlottak, ahol egyedi acélszerkezeteket, könnyű szer ke ze-
tes épületelemeket, csarnokvázakat gyártanak a 3000 négy-
zetméteres, daruzott üzemben (1. ábra).

Az első mérések megkezdése előtt a Negotec Kft. ren-
delkezésünkre bocsátotta a teljes műszaki tervdokumen-
tációt. A dokumentáció sok egyéb mellett tartalmazta az 
építészeti terveket, elemterveket, gyártmányterveket, sze re-
lési terveket, valamint a csarnok 3D modelljét (2. ábra). 
Ezen dokumentumok adták az összehasonlító vizsgála-
tok alapját, készültek a referenciamodellek, valamint se-
gítségünkre voltak a mérések előkészítésében is.
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2 . REFERENCIAMODELL KÉSZÍTÉSE

A kapott rajzi dokumentációk alapján elkészítettük az  
egyes gyártmányok térbeli szilárdtestmodelljeit Geomagic 
Desing X környezetben. Nem mértünk fel minden ele-
met az egyes gyártási fázisok során, de a csarnok virtuális 
összeállítá sá hoz szükség volt mind az 51 különböző gyárt-
mányelem mo delljének létrehozására. Ezek között szere-
peltek oszlopok, gerendák, falváztartó oszlopok, andrás-
kereszt-merevítések, nyílászárókiváltók, merevítőelemek és 
szelemenek is. Mivel rendelkezésünkre álltak a szerelési 
ter vek is, a gyártmányokból felépítettük a csarnok külön-
böző építési fázisait is Solidworks környezetben (3. ábra).

A két alkalmazott program között az előállított modellek 
egyszerűen, azok konverziója és abból adódó adatvesztése 
nélkül továbbíthatók. A Solidworks hatékony párosítási 
funkcióját alkalmazva, az egyes gyártmányokat a szerelési 
terv alapján egymáshoz illesztettük: geometriai kapcsola-
tokat hoztunk létre az egyes elemek között a modellezett 
síkok és furatok helye alapján, majd attól függően, hogy 
az adott csomópontban milyen kötőelemet alkalmaztak, 
kényszereket adtunk hozzá. A teljes csarnokszerkezet ily 
módon történő felépítése lehetőséget teremtett az egyes 
gyártmánymodellek pontosságának ellenőrzésére is, hiszen, 
ha bármelyik modellezett elemben geometriai hiba lépett 
volna fel, a teljes szerkezet nem állt volna össze.

3 . ACÉLGYÁRTMÁNYOK MÉRÉSE 

A hagyományos, diszkrét pontokban léccel, szalaggal vagy 
mérőállomással történő ellenőrzésekkel szemben a geo-
metriai méretek rögzítése minden esetben földi lézer-
szkenneléssel történt, amely lehetővé teszi az elemek 
teljes felületének vizsgálatát, amennyire a méréshez ren-
delkezésre álló környezet ezt engedi. Az alkalmazott esz-
közök, Surphaser 400, Leica HDS 7000 és Z+F IMAGER 
5010C a kibocsjtott lézerimpulzus fázisának mérésével ha-
tá rozza meg a távolságot 1, illetve 2 mm-es távmérési kö-
zéphiba mellett. Ez az egyes álláspontok regisztrációjából 
származó ellentmondások növekedése mellett is megfe-
lelő pontosságot biztosít a vizsgálathoz. Az egyes mérési 
állományok relatív illesztéséhez kapcsológömböket alkal-
maztunk. Mivel a gömbök középpontjának meghatározása 
jellemzően több mint 100 felmért ponton alapul, a lehető 
legkisebb hiba mellett adhatók meg a kapcsolópontok a 
feldolgozószoftverben. Amennyiben szükséges volt, falakra 
rögzített homokóra jeleket és forgatható tárcsákat is alkal-
maztunk az álláspontok összekapcsolásához. A Leica és Z+F 
szkennerrel készített mérések regisztrációját Leica Cyclone 
9 környezetben végeztük, ahol az egyes kapcsolóponto kat 
egyedi azonosítóval láttuk el, ezzel felvettük az álláspon-
tok közötti kényszereket. A két szkennerből származtatott 
 pontfelhőket külön kezeltük, így az álláspontok relatív 
il lesztése is külön történt. Az előálló állományokban le-
határoltuk az acélszerkezeteket, majd eltávolítottuk a za-
jos pontokat. A szűrést és tisztítást manuálisan végeztük el 
CloudCompare-ben.

1. ábra:  Az acélelemek mérési helyszíne, a Negotec Kft. szerelőcsarnoka

2 . ábra:  
A gyártócsarnokról készült Tekla modell
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Mivel vállalkozói részről a méréseink előzetesen nem 
voltak ütemezve sem a gyártási, sem a kivitelezési munkák 
sorába, sokszor az ideálistól eltérő körülmények között kel-
lett dolgoznunk. Az egyes építési fázisok lehető legjobb 
lekövetésének érdekében öt alkalommal a lajosmizsei elő-
regyártó üzem területén, öt alkalommal pedig a kivitelezés 
helyszínén mértünk. A lajosmizsei telepen az elemek fes-
téséig az üzem gyártócsarnokában, utána pedig a telephely 
udvarán történtek a szkennelések. Meréstechnikai szem-
pontból a gyártócsarnokban ideálisabb körülmények vol-
tak, mert az elemeket állványra helyezhettük, a kitakart 
részeket minimalizálhattuk, illetve a gömböket különböző 
magasságokban helyezhettük el, így a relatív illesztés pon-
tosabb lehetett.

Első alkalommal két, méretre vágott IPE 400 kereszt-
metszetű elemet szkenneltünk, amelyekből később, az 
előregyártás során oszlopot vagy gerendát alakítottak ki  
(4. ábra). A megmért elemeket megjelöltük, hogy a gyár-
tás következő fázisában további vizsgálatoknak vessük alá 

azokat. Mivel hegesztőbeütő használatára nem volt lehe-
tőségünk, így csak a festésig követhettük az elemek életút-
ját. Az első méréskor felvettük a kiindulási geometriát, il-
letve megvizsgáltuk, hogy mekkora kezdeti geometriai im-
perfekciók terhelik a szelvényeket. A méréshez az ele meket 
futódaru segítségével két bakra helyeztük, egy két támaszú 
tartót alakítva ki. Mivel a későbbiekben is hasonló módon 
terveztük az elemek mérését, ellenőriztük az önsúlyból 
eredő lehajlás mértékét. A számítások alapján a létrejövő 
deformációk nem voltak számottevők, a várható maximá-
lis lehajlás nem haladta meg az 1 mm-t (1. táblázat).  
A referenciamodell és a pontfelhő összehasonlításából 
mindkét műszerrel végzett mérésék esetében szembetűnő, 
trendszerű eltérések jelentkeztek az elemekben (leg-
nagyobb eltérés +5 és –4 mm), amely az acélelem korábbi 
alakváltozására utal (5. ábra), azaz közvetlenül a gyártás 
után kimutatható kezdeti geometriai imperfekció az ele-
mekben, amelyet az elemmozgatás, a hegesztés, a szállítás 
és a szerelés tovább növelhet.

3 . ábra:  
Solidworks-ben összeállított  
csarnok szerkezet-modell

4 . ábra:  
Szelvények mérése  
a Z+F IMAGER 5010C (balra)  
és a Surphaser 400 (jobbra)  
földi lézerszkennerrel

1. táblázat:  IPE 400 szelvényre meghatározott, önsúlyból eredő lehajlás

Profil
L q Iy E ez

mm kN/m cm4 N/mm2 mm

IPE-400 8000 0.663 23130 210000 0.714
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Következő alkalommal egymáshoz fűzővarrattal kapcsolt 
szerkezeti elemeket mértünk fel (6. ábra). Ez a hegesztési 
eljárás nem jár akkora hőhatással, mint a végleges varratok 
kialakítása, így jelentős deformációkat sem okoz. Azonban 
a kisebb szerelvények (megerősítések és kötési pontok) 
pozícióját a szelvényen ebben az állapotban  szükséges 
ellenőrizni, mivel hiba esetén még megtörténhetnek a 
szükséges módosítások. A mért eredményeket összehason-
lítottuk az előállított referenciamodellekkel (7. ábra). Egy 
mért oszlop eltéréstérképén megfigyelhető, hogy az oszlop 
minimálisan hosszabb a tervezettnél, mivel az egyik végére 
rögzített homloklemez a másik oldalival ellentétben nem 
illeszkedik tökéletesen (eltérés: 3.3–4.4 mm). Ezen felül 
a szelvény gerince nem teljesen központos az övekre, va-
lamint, az egyik szerelvény helyzete kis mertekben eltér a 
tervezettől.

Ezután a véglegesen összehegesztett gyártmányok méré-
se következett (8. ábra). A mérés célja a hegesztés által 
 generált hőmennyiség okozta lehetséges deformációk vizs-
gálata volt. A szelvényen ez valószínűleg csak kisebb el-
téréseket eredményez, a kisebb szerelvényeknél azonban 
komolyabb torzulások alakulhatnak ki. A létrehozott el-
téréstérkép alapján megállapítható, hogy a gerendavégek 
csavaráshoz hasonló alakváltozást szenvedtek el, a végek 
ellenkező irányba mozdultak el (9. ábra). Megfigyelhető 
továbbá, hogy a gerenda végén több szerelvény is található, 
így az alakváltozást vélhetően ezek felhegesztése okozta, 
de keletkezhetett az elemek mozgatásából adódóan is.  
A tetőt tartó szelemenek rögzítésére szolgáló elemekben 
maximálisan 5 mm eltérést tapasztaltunk a tervezett álla-
pothoz képest.

5 . ábra:  
I szelvény felülnézete,  
Surphaser 400-as műszer méréséből  
(az ideális referenciamodell és felmért 
pontfelhők közötti eltérések –5 mm-től 
+5 mm-ig terjednek)

6 . ábra: 
 Végleges hegesztéshez előkészített  
oszlop mérése

7 . ábra:  
O13-as oszlop eltéréstérképe  
a Surphaser 400-as mérése alapján  
(az ideális referenciamodell és felmért 
pontfelhők közötti eltérések –5 mm-től 
+5 mm-ig terjednek)
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A következő munkafázis a festés volt. A festékréteg vas-
tagsága nem haladta meg a mérési pontosságot, így az ele-
mek geometriájában kimutatható különbséget nem tapasz-
talhatunk, de az anyagmozgatás és a szállítás előtti állapot 
felmérése érdekében szükséges volt méréseket végeznünk 
(10. ábra). A felhordott festékréteg a mérést annyiban be-
folyásolja, hogy a gerendák, oszlopok felületének reflek-
tanciaértéke megnő, így a mérés pontosabbá válik, a ka pott 

intenzitásértékek nagyobb tartományba esnek. A fel mért 
ele mek nyomon követése érdekében öntapadós matricá-
val láttuk el azokat, így a szállítás után is beazonosíthatók 
voltak. A vizsgálatok során a már korábban jelentkező 
csava rodásjellegű deformáció mellett a kedvezőtlen méré si 
körülményekből adódó hiányos (nem mérhető) terüle tek 
is jelentkeztek (11. ábra).
 

8 . ábra: 
 Véglegesen hegesztett gerenda mérése

9 . ábra:  
G4-es gerenda eltéréstérképe  
(az ideális referenciamodell és felmért 
pontfelhők közötti eltérések –5 mm-től 
+5 mm-ig terjednek)

10 . ábra:  
Festett elemek mérése a szabadban
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4 .  SZÁLLÍTÁS UTÁNI ÁLLAPOT MÉRÉSE 
KÖVESGYŰRPUSZTÁN

A lefestett elemeket nyerges vontatókkal szállították el az 
üzemből a kivitelezés helyszínére. Elképzelhetetlen, hogy a 
200 kilométeres utat, illetve a fel- és lerakodást a szerkezeti 
elemek úgy tették meg, hogy nem érte őket semmilyen 
hatás. Ezért a kivitelezés helyszínén az előzetesen megjelölt 
gyártmányokat újra megmértük, hogy megvizsgáljuk, mi-
lyen deformációk történtek a szállítás alatt. A leszállított 
önálló elemek mérésén túl lehetőségünk nyílt a későbbi 
beemeléshez a földön előre összeillesztett gerendák vizs-
gálatára is (12. ábra), amelyeket még nem csavaroztak vég-
lege sen össze, ezért a végállapotban szereplő model lekhez 
képest a vizsgálat jelentős eltéréseket mutatott (13. ábra).  

Az elemeket csak közvetlenül a földre fektetve tudtuk 
szken nelni, így az alsó oldalukat nem mérhettük. Ennél a 
mérésnél is tapasztalhattuk, hogy a mérési pontosság nö-
velésére a továbbiakban szükségünk lesz a kap csológöm-
böket magasabban hordozó állványokra.

5 . GEODÉZIAI MUNKÁK
A csarnok kivitelezését több alkalommal végzett lézer-
szkenneléssel követtük nyomon. Az egyes építési fázisok-
ban beszkennelt állapotok összehasonlításához, mérési 
állományainkat egyazon koordinátarendszerben kellett el-
helyeznünk. Mivel a csarnok kivitelezéséhez létesített alap-
ponthálózat időközben elpusztult, az építkezés az eddig 
megépített szerkezetekhez igazodva folytatódott, a tervek-

11 . ábra:  
G3-as gerenda eltéréstérképe  
(toldás, csavarodás)  
(az ideális referenciamodell és felmért 
pontfelhők közötti eltérések –5 mm-től 
+5 mm-ig terjednek)

12 . ábra:  
Talajon összeállított gerendák mérése  
a Surphaser 400-assal

13 . ábra:  
Összeszerelt G3 és G4 gerendák 
eltéréstérképe  
(az ideális referenciamodell és felmért 
pontfelhők közötti eltérések –5 mm-től 
+5 mm-ig terjednek)
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kel való összehasonlítás nem volt megvalósítható. Csupán 
egy fényvisszaverő fólia és egy magassági jel maradt fenn, 
ez azonban kevés volt a hálózat visszaállításához, ezért új 
helyi hálózatot létesítettünk.

Mivel nem volt lehetőségünk pillérek építésére és alap-
pontszögek leütésére sem, ezért karókra végzett GNSS 
mérésekből vezettük le az új hálózatot alkotó fényvissza-
verő fóliák koordinátáit. Az alappontjainkat úgy helyez-
tük el az építkezés területén, hogy azok a későbbi 
szabad állásokhoz kedvező tájékozási körülményeket biz-
tosítsanak, az ideig lenes GNSS pontok egymáshoz képest 
mérőállomással bemérhetők legyenek. A megfelelő geo-
metria mellett fontos szempont volt a stabil alap, így a 
fóliákat mozdulatlannak ítélt tereptárgyakra helyeztük el. 
Négy darab új fóliát he lyeztünk el, egyet a szomszédos 
meglévő épületen (F1), egyet egy kerítésoszlopon (F2), 
kettőt pedig egy villanyoszlop két oldalán (F3 és F4), míg 
a korábbi alapponthálózatból fennmaradt fóliát is felhasz-
náltuk (F5). A leendő csarnok körül négy darab fa karóra 
(A1, A2, A3 és A4) a 15/2013 VM rendelet 60. §-ának (2) 
b) pontjának megfelelően végeztünk RTK-s GNSS vevővel 
méréseket (14. ábra). Majd a karók fölé műszerállványo-
kat és rajta kényszerközpontosítókat helyeztünk el úgy, 
hogy a mérőállomás lézervetítőjének és digitális szelencés 
libellájának segítségével pontra állást hajtottunk végre.  
A hálózatméréshez egy Leica TS16i mérőállomást, és egy 
/Leica 360°-os prizmát alkalmaztunk (15. ábra). A négy 
GNSS pont mellett bemértük a hálózatot alkotó fóliákat 

minden olyan karóról, ahonnan megfelelőnek ítélt beesési 
szög mellett volt elvégezhető a mérés. A kivitelezés hely-
szí nén talált magassá gi jel lehetőséget adott a régi és az új 
alapponthálózat magasságának összehasonlítására, továb bá 
így elvégezhető volt az új hálózat magassági rendszeré nek 
régihez való igazítása.

A mérési eredmények kiegyenlítését GeoEasy-ben végez-
tük el. Az így kapott kiegyenlített koordinátákat betöltöt tük 
a mérőállomásba, így a fóliákra végzett tájékozás már el-
végezhető volt. A magassági igazítás végül nem volt szüksé-
ges, mivel az új koordinátarendszerben bemért magasság a 
régi szerint megjelölt 301,00 mBf-től 7 milliméterrel tért el. 
Ekkora eltérést a jelölés vagy a bemérés bizonytalansága is 
okozhat, így a két koordinátarendszer magassági rend sze-
rét egyezőnek fogadtuk el.

A kivitelezés során a létrehozott alapponthálózat meg-
sérült, a csarnok melletti területen végzett kavicságy terítés 
közben egy homlokrakodó kanala megdöntötte az F2 alap-
pontot tartó kerítésoszlopot, megváltoztatva annak koor-
dinátáit. Mivel több alappontot is elhelyeztünk a területen, 
így egy pont elvesztése ellenére a rendelkezésünkre állók 
elegendők voltak egy újabb levezetésére. 

Minden építési fázisban a fóliákra tájékozva szabadállá-
sokat létesítettünk, majd ezekből az álláspontokból mér tük 
be a szkennelt állományok beillesztésére szolgáló tárcsá kat, 
illetve szimbólumokat. A szabadállások hibáinak nagy sá ga 
az álláspont helyétől és az irányzott pontok geometriájá-
tól is függ. Az építkezés menete, a felépült szerkezetek ki-

14. ábra:  GNSS vevővel végzett mérés az A1-es alapponton 15. ábra:  Leica TS16i mérőállomással végzett mérés az A4-es  
alappontról
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takarása miatt nem volt lehetőség minden alkalommal az 
optimális tájékozási geometria alkalmazására. A szabadállás-
ban ekkor 3–4 milliméteres koordinátahibákat tapasztal-
tunk és 2–3 szögmásodperces elfordulási bizonytalansá-
got. Ideális tájékozási körülmények között ezek az értékek 
0–1 milliméterre és szögmásodpercre adódtak. Az állás-
pontok geodéziai koordinátarendszerbe történő illesztése 
során az illesztőpontok egy merev gerincet adnak a regiszt-
rációnak, így a regisztrációban maradó ellentmondások en-
nek megfelelően módosulnak.

6 . ÉPÍTÉS KÖZBENI ÁLLAPOTOK MÉRÉSE 
A kivitelezési helyszínen végzett méréseinkkel egy időben 
folyt az acélszerkezetek szerelése is, így a munkánkat úgy 
kellett megterveznünk, hogy ne akadályozzuk az építés 
folyamatát, illetve alkalmazkodjunk a körülményekhez. 
Mind a méréseket, mind a szerelést nehezítette a terület re 
jellemző, erős szél. A pontfelhők illesztésére szolgáló for-
gatható tárcsák csak szélvédett helyekre kerülhettek,  ilyen 

módon azok optimális elosztása nem volt biztosítható.  
Az erős széllökések a szkenner bemozdulását is eredmé-
nyezhetik.

A részlegesen megépített szerkezet szkenneres vizsgála-
tának célja az építés közben a szerkezetben végbeme nő 
alakváltozások, valamint az aktuális építési állapot el len-
őrzése. Előzetesen az volt várható, hogy a részlegesen 
felépített szerkezet viselkedése eltér a végállapottól.  
Az építés közbeni erőhatások és a nagy szélteher követ-
keztében olyan elmozdulások és torzulások lépnek fel a 
szerkezetben, amelyek a lézerszkenneres méréssel kimu-
tathatók.

Az első építés közbeni állapot méréskor a csarnok 
szerkezetéből két keretállás, valamint két oszlop és az 
eh hez tartozó merevítések álltak (16. ábra). Mivel a már 
álló épületszerkezetek instabilnak véltük, ezekre kapcsoló-
elemeket nem rögzítettünk, azokat a talajon helyeztük el. 
Az illesztőpontokat úgy kell megválasztani, hogy mérőál-
lomással egy álláspontból a lehető legtöbbet be tudjuk 
mérni. A tárcsák egymáshoz viszonyított helyzete  abban 
az esetben a legpontosabb, ha egy pontból mérjük fel 
azokat, így a méréseket nem terheli több szabadállás hibá-
ja. A földi lézerszkennelés során elsődleges feladat az ál-
láspontok helyének megfelelő megválasztása a szerkezet 
lehető legteljesebb mértékű felméréséhez. A szerkezet 
tagoltságából, méreteiből, valamint abból adódóan,  hogy 
méréseinket csak a talajról végezhettük el, kitakarással 
kellett számolnunk. Például a gerendák felső része egyik 
álláspontból sem volt leképezhető. Az aktuális megvalósult 
állapot és a tervek eltéréstérképén kirajzolódik, mennyire 
különbözik a részlegesen felépített szerkezet viselkedése 
a tervezett végállapothoz képest (17. ábra). A legnagyobb 
eltérés a szinte szabadon álló oszlopnál és a kevésbé 
merevített oszlopszerkezetnél figyelhető meg. Ebből arra 
lehet következtetni, hogy merevítés hiányában az adott 
elemek még nem kerültek a végleges helyükre, a külső 
igénybe vételek hatására elmozdultak. Nagy eltérést mutat-
tak a két keretállás közötti andráskereszt-merevítések is, 
hiszen ezeket csak a teljes szerkezet felépítése után feszí - 
tik meg.

A következő méréskor az építkezés már jelentős mér-
tékben előrehaladott, a csarnok minden keretállását felál-
lították, így azt feltételeztük, hogy az elemek kevésbé mo-
zognak. A változatosabb magassági eloszlás érdekében 
néhány kapcsológömböt kiemeltünk a talajszintről, ezzel 
növelve a mérés pontosságát (18. ábra). A folyamatban 
levő betonozási munkák valamelyest leszűkítették a kap-
csoló- és illesztőpontok, valamint az álláspontok elhe-
lyezésének lehetőségét. A mérések sorrendjének megter-
vezésekor számításba kellett venni, hogy a szerelés alatt 
álló elemeket stabil állapotban mérjük, mivel az éppen 
beállítás alatt álló elem mérése hamis eredményeket ad. 

16 . ábra:  A 2020 .05 .05-ig felépített szerkezetek mérése  
a Surphaser 400 és Leica HDS 7000 földi lézerszkennerrel

17 . ábra:  
A beszkennelt csarnokszerkezet 
eltéréstérképe  
(az ideális referenciamodell és felmért 
pontfelhők közötti eltérések –50 mm-től 
+50 mm-ig terjednek)
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Az összehasonlító vizsgálatok ismét kimutatták az andrás-
kereszt-merevítések nagymértékű eltérését, a végleges fe-
szítés hiánya miatt (19. ábra). Mivel az első két oszlop 
rögzítése már elnyerte a végleges állapotát, az azokban 
ta pasztalható eltérések  eltűntek. A gerendákban tapasztal-
ható kisebb méretű el térés a keretállások minimális fer-
deségére utalt. Vizsgálatunk alapján a legnagyobb eltérés 
a kompresszorház szerkezetében jelentkezett, az eltérés 
egyenlő nagyságú a tejes elemre, azaz feltételezhető, hogy 
nem a tervezett helyen épült meg.

A következő mérés a csarnok szerkezetkész állapotában 
történt (20. ábra). Az ideális mérési feltételeket – a kap - 
csoló- és illesztőpontok változatos geometriában való ki he-
lye zé sét és az álláspontok szabad létesítését – a kavics ágy - 
terí tés és betonozás műveletei akadályozták, ami a mun - 
kások és a járművek folyamatos mozgásával járt a felmérési 
terü leten. A szerkezetkész állapot már lehetőséget bizto-
sított az illesztőpontok oszlopokra történő elhelyezésére, 
valamint a kapcsolópontok geometriai változatosságát to-
vább növel tük a kapcsológömbök műszerállványokra he-
lye zésével. A méréseket a helyi koordinátarendszerbe il-
lesztettük, így az nemcsak az idealizált modellel, hanem a 
korábbi építési állapotokkal is összehasonlíthatóvá váltak. 
A pontfelhő modellel történő összehasonlításakor a komp-
resszorház eltérését továbbra is megfigyelhettük. Mivel a 
szerkezet nem fő tartószerkezeti elem és relatív értelem-
ben a terveknek megfelelő, így a modell javítása nem volt 

indokolt (21. ábra). Az andráskereszteket megfeszítették, 
alakjuk jobban illeszkedett a tervezett modellhez. A szerke-
zetben maradtak építési eltérések, ezeket az eltéréstérkép 
látvá nyosan szemlélteti. Az oszlopok alsó részén tapasztal-
ható eltérést a lábazat zsaluzata okozta. Nagyobb differen-
ciák láthatók a tetőpanelek rögzítésére szolgáló szeleme-
nekben. Ezek anyaga horganyzott lemez, amely jelentősen 
nagyobb deformációra képes. Tartószerkezeti szerepük és 
építési pontosságuk ugyan kisebb, de a tetőpanelek meg-
felelő illesztéséhez szükséges pontosságot a szelemenek-
nek is tartaniuk kellett.

Az utolsó építési állapot rögzítésére akkor került sor, 
amikor a szendvicspanelek felhelyezése történt (22. ábra). 
Az ollós emelővel végzett kivitelezési munkálatok a mé-
rést zavaró porfelveréssel és jelentős kitakarásokkal jártak 
együtt. Lényeges különbség volt a korábbi mérésekhez ké-
pest, hogy amíg csak az egyes keretállások álltak, az egyes 
álláspontok és az illesztő- és kapcsolópontok összelátása 
zavartalan volt. A burkolat felhelyezésével a külső és belső 
terület csak a kapukon keresztül vált összeregisztrálhatóvá. 
Ezért az illesztési hiba minimalizálása érdekében az illesz-
tőpontokat úgy helyeztük el, hogy a csarnok külső és belső 
területein is megfelelő eloszlásúak legyenek, továbbá a 
mérőállomással végzett szabadállások során a tájékozást is 
elősegítsék. A méréseket a csarnok belső területén kezdtük, 
majd az álláspontok relatív kapcsolatainak biztosítása mel-
lett a külső területen folytattuk. (23. ábra). 

18 . ábra: 
Csarnokszerkezet mérése  
földi lézerszkennerekkel

19 . ábra:  
A közel szerkezetkész csarnok 
eltéréstérképe  
(az ideális referenciamodell és felmért 
pontfelhők közötti eltérések –50 mm-től 
+50 mm-ig terjednek)
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20 . ábra:  
A szerkezetkész csarnok mérése  
a Leica HDS 7000 lézerszkennerrel

21 . ábra: 
 A szerkezetkész csarnok eltéréstérképe 
(az ideális referenciamodell és felmért 
pontfelhők közötti eltérések –50 mm-től 
+50 mm-ig terjednek)

22 . ábra:  Szerelési munkálatok a csarnok körül
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23 . ábra:  
Lézerszkennelés a burkolt csarnokon 
belül, Leica HDS 7000, Surphaser 400

24 . ábra:  
A burkolt csarnok szerkezetének ideális 
modellhez viszonyított eltéréstérképe 
(az eltérések –50 mm-től +50 mm-ig 
terjednek)

A feldolgozás során az illesztőpontok merev keretként 
fogták egybe az egyes szkennelési állományokat. Az új 
teherhelyzet miatt a csarnokszerkezet elemzésének szem-
pontjából indokoltabb volt a gerendák eltéréseinek vizs-
gálata, így a kimutatásnál erre koncentráltunk (24. ábra). 
Az egyes keretállások imperfekcióit vizsgálva megálla-
pítottuk, hogy bár az eltéré sek térbeli eloszlása változó, 
előfordulnak akár 20–30 milliméter körüli eltérések is.  
Az eltéréstérképen tapasztal ható nagyobb ellentmondá sok 
(50 mm) a kitakarásokból  adódnak.

Az acélszerkezet ideálistól való eltérését a panelek 
önsúlyán kívül a burkolat által felfogott szélteher is be-
folyásolhatja. A szélterhelés modellezéséhez szükségünk 
volt a környező épületek egyszerűsített modelljeire is. Ezért 
a Leica HDS 7000 földi lézerszkennerrel néhány továb bi 
álláspontot létesítettünk a csarnok közvetlen környezeté-
ben, valamint a szomszédos telken található épületek 
 jellemző pontjait Leica TS16 mérőállomással mértük meg. 
Mivel a szélterhelés modellezéséhez csak egyszerűsített 
mo  dellekre van szükség, elegendő volt az épületek ke-
reszt metszeti kontúrjának, valamint hosszának rögzítése.  
A szél terhelésből származó eredményeket a 25. ábra mu-
tatja.

A kivitelezés során végzett méréseink eredményei iga-
zolják, hogy a földi lézerszkenneléssel végzett mérések 
lehetőséget biztosítanak az építkezés aktuális állapotá nak 
globális vizsgálatára, egyben hozzájárulnak az előrehala - 
dás dokumentálásához. Természetesen amennyiben szük-
sé ges, kiegészítő mérések végezhetők a kitakart, nehezen 
hoz záférhető lokális területek vizsgálatához. Minden fel-
méréshez szükséges a kivitelezőkkel történő  egyeztetés, 
 hogy a munkálatok a lehető legkevesebb hátráltató kö-
rülmény mellett a megfelelő időpontban történjenek 
meg. Az egyes állapotok összevetéséhez szükséges egy he-
lyi alappont hálózat kialakítása, melyet a kivitelezés meg-
kezdése előtt célszerű elvégezni.

7 . REFERENCIAMODELL ELKÉSZÍTÉSE
A Trimble Edgewise [1] lehetőséget biztosít pontfelhők 
 automatizált kiértékelésére, melynek során képes azono-
sítani a különböző, előre definiált  gyártmányszabványok 
alapján a megfelelő profilú acélszerkezeteket, illetve csö-
veket. Ehhez a programban először a csarnok regiszt-
rált pontfelhőjéből elkészítettük a megfelelő formátumú 
pontfelhő-adatbázist, majd egy új szerkezeti modell fájlt.  
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25. ábra:  Szélterhelés modellezése a kövesgyűrpusztai ipari területen

Az Edgewise a szerkezeti modell könyvtárában szereplő 
 ipari szabványok alapján automatikusan felismeri a kivá-
lasztott szelvények keresztmetszetét és hosszát (26. ábra).  
A szoftver pontosan leköveti ugyan a pontfelhő geometriá-
ját, azonban csomópontok és kapcsolatok kialakítására 
nem alkalmas, ehhez egy olyan programba kell exportálni 
a modellt, ahol a modellezést folytathatjuk. Miután az ösz-
szes lehetséges szelvényt felismertettük, és ellenőriztük az 
algoritmus eredményességét, a modellt Revit környezetbe 
exportáltuk, ahol a végleges BIM modell megalkotására 
volt mód, valamint azt további részletekkel lehet kiegészí-
teni, pl. csomóponti kialakítások.

8 . ÜZEMELTETÉS TÁMOGATÁSA
Az építmények életútjának leghosszabb fázisa az üzemelte-
tés szakasza, ez a csarnok esetében a járványhelyzet miatt 
még nem kezdődhetett meg. Kutatás-fejlesztési tevékenysé-

geink keretében azonban számbavettük és megvizsgáltuk, 
milyen módszerekkel lehetne támogatni ezt az időszakot.

Az építményinformációs rendszereknek, amelyek már 
bi zonyítottan elősegítik az üzemeltetési munkálatokat is,  
elengedhetetlen alapja egy pontos, részletes térbeli mo-
dell. A földi lézerszkennelés lehetőséget biztosít a meg-
va lósult állapotok rögzítésére a tervdokumentációk tel jes 
hiányában is. A csarnok esetében mind a tervek, mind a 
pontfelhők rendelkezésünkre álltak, eltérésüket vizs gálva 
úgy döntöttünk, hogy mivel az építési tűréseknek meg - 
felelően épült meg a csarnok, a digitális mását a tervek 
 alapján állítottuk elő. A modell és a hozzárendelt attri-
bútumok által alkotott adatbázis biztosítja a csarnokkal 
kapcsolatos minden fontos információ átláthatóságát.  
Az egyes információk lekérdezhetők, az üzemeltetés me-
nete gyorsabb és gördülékenyebb, az adatbázis bármikor 
aktualizálható új attribútum feltöltésével. Az üzemeltetés 
legújabb támo gatóeszköze a „digitális iker” alkalmazása. 

26 . ábra:  
A modellezett csarnok, rajta  
az alapot biztosító pontfelhővel
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Ennek lényege,  hogy a létrehozott háromdimenziós mo-
dell az  eddig bemutatott statikus megközelítés helyett di-
namikusan visel kedik, a digitális térben reprodukálja a 
va lódi építményt ért környezeti hatásokat. Ez különböző  
szenzorok segít ségével valósítható meg, melyeket az épít-
ményen elhe lyezve és a bejövő adatokat a modellbe in teg-
rál va valós idejű „szerkezeti egészségvizsgálat” biztosítható.  
A szenzo rok lehetnek nyúlásmérő bélyegek, rezgésmérők, 
hő ér zé kelők, nedvességmérők, vagy jelen példa esetében 
a csarnok elhelyezkedéséből adódóan indokolt szélmérő 
alkalmazása is. A szenzoradatok segítségével a modellre 
valós idejű számítások futnak, így egy riasztási rendszernek 
köszönhetően az extrém behatások következtében végbe-
menő esetleges szerkezeti károkról azonnal értesítést kap-
nak a szakemberek. Az üzemeltetés ezzel a megoldással 
a biztonságosabb működést is lehetővé teszi. A témában 
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 
is készítettek kutatást „A Monostori híd mérőrendszere 
gyártástól a monitoringrendszerig” címen, ahol a Mo nosto-
ri hídra szerelt szenzorokból származó adatokat dol gozták 
fel, és azok alapján számították újra a statikai  modellt.

Azzal, hogy előállítottuk a gyártó üzem digitális mását, 
 lehetővé vált annak virtuális térben történtő megjele ní té se 
is. Ez, az utóbbi időben egyre szélesebb körben elter jedt 
technológia lehetővé teszi, hogy a szakemberek virtuá li-
san bejárják az üzemet és környezetét. Az egyes állapotok 
 rögzítése mellett figyelemmel kísérhetik a kivitelezés álla-
potát anélkül, hogy a helyszínre kellene utazniuk. A tech-
nológia térhódításában nagy szerepe van a számítási telje-
sítmény folyamatos fejlődésének és a szórakoztatóipar ál tal 
generált folyamatosan növekvő igényeknek. Több gyártó 
kidolgozta a saját hardveres megoldásait, így különböző 
képességű és árú felszerelésekkel találkozhatunk a piacon.  
Az ipar is meglátta a lehetőséget a virtuális valóságban, így 
az elérhető hardverekre megkezdődtek a szoftverek fejlesz-
tései is. A virtuális környezetben való szemlélődés számos 
előnnyel jár, a tervezés során könnyebb elképzelni, milyen 
lesz a megvalósult építmény, de gépészeti elemek robban-
tott ábrázolása, azok vizsgálata is hatékonyabb lehet. Az üt-
közésvizsgálatok ilyen módon történő megjelenítése segíti 
az újratervezési munkálatokat. Az ergonómiai vizsgálatok 
megvalósítása hatékonyabb, az új alkalmazottak betanítá sa 
egyszerűbb. Veszélyes üzemi körülmények között  szin tén 
célszerű a VR használata, így a betanulási szakasz ban 
elkövetett hibák következménye a virtuális térben marad.  
A modellezés utolsó lépésében használt Solidworks prog-
ram segítségével lehetőségünk van a tervezett, modellezett 
elemek virtuális valóságban való megjelenítésre. A prog-
ramba épülő SteamVR modul [2] jelenti a megjelenítés-
hez szükséges utolsó láncszemet, amely egy játékmotorba 
ülteti a térbeli modellt. Így lehetőség van az abban történő 
navigálásra, a környezeti elemek szilárd testként történő 
ütköztetésére és a valósághű megjelenítésre. Azonban nem 
csak a szilárdtestmodellt, hanem felületmodellt is meg-
jeleníthetünk a virtuális valóságban, így egy felmérés pont-

felhőjéből generált háromszöghálós bejárására is lehető ség 
adódik, szemléltetve ezzel a valóság részletgazdag digi tális 
mását. A megjelenítésre a HTC Vive headset-et [3] hasz-
náltuk, az ahhoz tartozó kontroller segítségével navigál-
hatunk és léphetünk interakcióba a virtuális környezettel. 
A felszerelt érzékelők képesek követni a headset-et, így egy 
kis területen lehetőségünk van a szabad mozgásra, hogy az 
élmény még élethűbb lehessen.

ÖSSZEFOGLALÁS, KONKLÚZIÓ
A kutatás során acél gyártócsarnok életútkövetését végez-
tük el, korszerű téradatgyűjtő technológiákat alkalmazva. 
A gyártás során különböző munkafázisokban vizsgáltuk 
az egyes gyártmányok geometriáját. Mérésekkel igazoltuk, 
hogy a gyártmányokat alkotó acélszelvények minimális 
imperfekciókat mutatnak az idealizált modellhez képest. 
Megállapítottuk, hogy az egyes építési fázisok és a szállí-
tás milyen geometriai változásokat okozhat az elemekben.  
Az építés során különböző állapotokban végeztünk lézer-
szkenneres méréseket a csarnok elkészült szerkezeteiről, 
így vizsgálva az építés alatt álló és a kész épületben fellépő 
geometriai változásokat a tervezett modellhez és az előző 
állapotokhoz képest. Helyi hálózatot létesítettünk, így 
min den mérés egyazon koordinátarendszerben helyezhet-
tünk el. Megvizsgáltuk az üzemeltetés támogatásának le-
hetőségét az épület szenzorokkal történő ellátása, azok 
ada tainak modellbe történő integrálása, és így az épület 
digitális ikerpárjának létrehozása szempontjából. Lehető vé 
tettük a végső épületmodell virtuális térben történő meg-
jelenítését, ezzel is segítve az üzemeltetést. A szélterhe lés 
modellezéséhez elkészítettük a környező épületek mo-
delljét is.
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