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Ledes optika fejlesztései



Alapvető célkitűzések

• Hosszú élettartam

• Olcsó

• Problémamentesen üzemeltethető:

oMegbízható

oRobosztus (tűrési tartalékok)

oKönnyen beszabályozható

• Egyszerű javítási technológia, felújíthatóság

• Vakoptika mellőzése
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Alkalmazási célterület

Elsődlegesen a saját meglévő és fejlesztés alatt álló 

berendezéseink kiszolgálása volt a cél.

A fényforrás fejlesztése közben a moduláris fejlesztési 

megközelítés lehetővé tette a hagyományos 

berendezések kiszolgálását is.
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Követelményrendszer, elemzések
Előírási környezet vizsgálata

• Közúti szabályozás (fénytechnika, épített környezet)

• Biztosítóberendezések, fényáramkörök és vonatkozó 
előírásaik azonosítása (tervezési, üzemeltetési, 
karbantartási, ...)

• Biztonsági cél azonosítása (2006)

• Szabványkörnyezet feltárása

• Feltétfüzet tervezet témaköreinek elemzése és saját 
tapasztalatokkal történő összehasonlítása

• Tanúsítás és engedélyezés jogszabályi követelmény 
rendszerének vizsgálata
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Követelményrendszer, elemzések
Biztonsági cél 1.

Korábban (2006) definiált halálozási ráta, THR, SIL

Halálozási ráta érvényességének kérdése

• Újabb baleseti statisztikák, adatok értékelése, baleseti 
arányszámok összevetése a korábbiakkal

(vonatkozó projektek, konferenciák anyagai, beszámolói)

• GAMAB elv kérdése

• Ez az elv minimális követelményként határozza meg a jelenlegi 
biztonsági szintet. Az új rendszereknek legalább el kell érniük ezt a 
szintet. A technikai haladás így fokozatosan fejlődik. Ez azon a 
feltételezésen alapul, hogy elfogadhatónak tekintik a már működő 
összehasonlítható rendszer kockázatát.
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Követelményrendszer, elemzések
Biztonsági cél 2.

Megcélzott fényáramkörök biztonsági elemzései, az 

optikák biztonsági funkcióinak azonosítására

• Optikák saját hibái szempontjából

• A fényáramkör egyéb komponenseinek hibafeltárása 

szempontjából

• Biztonsági funkciók rögzítése az elemzések alapján 

(összevetés a 2006-os specifikációval)
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Követelményrendszer, elemzések
Biztonsági cél 3.

Új (Markov) modell kidolgozása a tartalékolt (piros), 
továbbá soros fényáramköri rendszer helyes kezelésére

• A biztonsági funkciók együttesen is kezelhetők

• A különböző, illetve a többszörös hibamódok kezelhetők 
(pl. közös módusú hibák, nem feltáródó hibák, zárlati 
reakció hibái)

• Veszélyhelyzetek differenciált jellemzése (hibaállapot, 
zavarállapot, első/további nem értesített vonat,...)

• Javítási ráták differenciált kezelése

• A halálozási ráta és/vagy THR és a hibaráták kölcsönös 
(közvetlen) számíthatósága

• Érzékenységvizsgálat lehetősége
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Követelményrendszer, elemzések
Fényáramkörök működési feltételei

• Fényáramköri konfigurációk azonosítása

o Alapáramkörök, berendezések működése

• Működési feltételek, határadatok azonosítása

o Előírások, technológiai és tervezési utasítások alapján

o Fényáramkörök (alkatrészek) modellezésével, elemzésével
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Tervezés 1.

• Fénytechnika

o Tapasztalatok elemzése

o Fényerő / szög (fényeloszlás)

• Hőtechnika

o Tapasztalatok elemzése

o Teljeskörű hőtechnikai modellezés (fényforrás + jelző)

o Mérések
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Tervezés 2.

• Élettartam

o Hőmérséklet

o Villamos igénybevételek

o Mechanikai igénybevételek

o Szennyezés

• Kivitel

o Mechanikai robosztusság

o Zártság

o Hőleadás

o Környezetállóság, tartósság
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Tesztek

• Fénytechnikai mérések

• Fényáramköri próba kapcsolások

• EMC, rázás, klíma, mechanikai tesztek

• Öregítés, tartós, illetve növelt igénybevételű tesztek
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Megvalósítás
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Forgalomszabályozó próbaüzem

• Lezárás 2018.02.26.

• AS92 (Bp.–Pusztaszabolcs)

• XJ kétcsévés, soros 

fényáramkörök

• Végleges Alkalmassági 

Tanúsítvány kiadása 

közeljövőben lehetséges.

13

• Prüz fotó



További próbaüzemek

Tartós üzemi teszt a közeljövőben

• AS21 (Tatabánya – Környe)

Előkészítés alatti próbaüzemi helyszínek

• AS 95 (Neszmély – Süttő)

• SR1 (Zichyújfalu) (2010-es építésű D55, állomási sorompó)

• GYSEV; AS155
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Gyártás, minőségbiztosítás

LED-ek

• Meghatározó gyártók LED-jei

• Részletes LED-szortiment és szállítási specifikáció

• Minimalizált szállítási lánc, alkatrész-beszállítás bontatlan 
gyártói csomagolásban

• Beültetést végző partnereinkkel a LED-ek gyártási 
igénybevételének minimalizálására optimált gyártás-technológa

LED-ek „nyitott” ideje kontrollált a gyártás során (just-in-time)

A panel beültetés kivételével saját összeszerelés

Jelenleg a sorozatgyártás előkészítése folyik (300db próbagyártás)
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Típusok

• RB12/WB12 – 10,5-12VDC – 24VDC soros 

fényáramkör

• RB24/WB24 – 24VDC – 24VDC egyoptikás 

fényáramkör

• RA35/WA35 – 35VAC – állomási kivitel
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Tervezett fejlesztések

• 48V optikák az UTB 

berendezéscsaládhoz

• 160 km/h pályasebességig 

alkalmazható kivitel
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Köszönöm a figyelmet!
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