Pályadiagnosztikai szakértői rendszer
A PATER egy vasúti pályadiagnosztikai döntéssegítő számítógépes rendszer.
A program célja, hogy a pályafenntartási szakemberek mindennapi munkájában
szükséges elemzési, tervezési feladatokban támogatást nyújtson, amelynek alapja
a műszaki és vizsgálati adatok részletes nyilvántartása, egyszerű elérhetősége,
színvonalas grafikus megjelenítése és összevethetősége.

A program az Infrastruktúra adatbázisban (ID)
biztosítja a hálózati, felépítményi és műszaki pályaadatok, valamint a Mérési adatbázisban (MD)
a mérési adatok nyilvántartását és azok naprakészen tartását.
A Forgalombiztonsági modul (TS) szolgáltatást
kínál a pálya teljes körű sebességi állapotának
megítélésében. A program további speciális
moduljaival, a Munkatervezési modullal (MS), a
Technológiai és költség modullal (TC) lehetőség
nyílik a szükséges karbantartási munkák tervezésére.
A tárolt adatok grafikus megjelenítésével és
Elemzési szolgáltatásával (A) a program könnyí-

ti a pályafenntartási és –üzemeltetési feladatok
mindennapi végzését, a döntések előkészítését.
Segítséget nyújt az elvégzett fenntartási munkák,
illetve hibamegszüntetések dokumentálásában.
A PATER egy web-es alkalmazás. A felhasználók az interneten keresztül érhetik el a rendszer
központi adatbázisát, így mindig frissített és érvényes adatokat kapnak. Az adatok kezelése vasútvonalak (vágányok) szerint és az adatbázisban
definiált vasút-igazgatási szervezeti egységek
szerint is lehetséges.
A program nyilvántartási elemei, elemzési szolgáltatásai rugalmasan adaptálhatók a különböző
vasúttársaságok sajátos műszaki igényeihez.

INFRASTRUKTÚRA ADATOK
A program központi adatbázisában nyilvántartható a vasútvonalak minden fontos
alapadata és opcionálisan felvehető egyéb
informális adata. Az adatokhoz való hozzáférést jogosultságok szabályozzák.
Praktikusan kialakított szűrővel a teljes
adatbázisból könnyen kereshetők az adatok mind térbeli
elhelyezkedés, mind és időbeli történetiség szerint. A szűrési feltételek elmentésével gyorsan készíthetők általános,
egységesített lekérdezések.
Az adatok elhelyezkedésének könnyebb áttekinthetősége
érdekében, a vágányok műszaki és mérési adatait grafikonon és térképen is meg lehet jeleníteni, de ez jól alkalmazható kiegészítő információk szolgáltatására a mérési,
vizsgálati adatok elemzésénél is.
A főbb adatcsoportok az alábbiak:
• hálózati adatok (definiált vonalak, vágányok, szolgálati
helyek, stb);
• felépítményi adatok (vágányrendszer, sín-, alj-, kapcsolószer típusa, stb.);
• kitérők és átszelések;
• műszaki adatok (sebesség adatok, tengelyterhelési és
forgalomterhelési adatok, vízszintes és magassági vonalvezetés adatai, stb.);
• műtárgyak, objektumok adatai (hidak, átereszek, alagutak, útátjárók, stb.);
• létesítmények adatai (biztosítóberendezés, villamosítás,
űrszelvény, jelzők, stb.).

MÉRÉSI ADATOK
Az adatbázisban megtalálhatók a mérési és vizsgálati adatok is, amelyek rugalmasan definiálható mérési rendszerek és
mérési paraméterek szerint kerülnek nyilvántartásra.
Néhány példa a definiálható mérési rendszerekre:
• vágánygeometriai mérőrendszer
• belső sínvizsgálati rendszer
• örvényáramos mérési rendszer
• síntörési vizsgálati rendszer
• sínprofilmérő rendszer
• hullámos sínkopásmérő rendszer
• alépítményvizsgáló rendszer
Ezen kívül további mérőrendszerek felvétele is lehetséges:
pl. űrszelvénymérő rendszer, felsővezeték mérő rendszer,
szerkezetvizsgálati mérőrendszer, stb.
A mérési rendszerek által szolgáltatott adatok alapján lehetőség van az egyes mérési paraméterekre vonatkozó
lokális hibaadatok megjelenítésére. A rendszer által előállított általános minősítési adatok információt adnak a vágány állapotára. Ezen adatok további felhasználásra kerülnek a javasolt sebesség paraméter meghatározásában,
valamint a karbantartási munka szükséglet analízisének
elvégzésében is.

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG
A program nyilvántartja az időszakonként
elvégzett pályafelügyeleti mérések adatait,
ezzel lehetőséget teremt az aktuális és bázis vizsgálatok összevetésére. Többéves
adatsorok grafikus megjelenítésének segítségével minősítési szakaszonként az időbeli állapotváltozás jól nyomon kísérhető, megállapíthatók
a javulási vagy romlási trend időszakok.
A program külön funkcióban kezeli a sínhibák nyilvántartását, időbeli nyomon követését, valamint a szükséges teendők előjegyzését.
A hibák kezelése sínhiba-szakaszok nyilvántartásával
történik. A sínhibakereső vizsgálati- és mérőrendszerekhez rögzíthetők a minősített hibákkal kapcsolatosan előírt
teendők (sebességkorlátozás, munkáltatás, újabb mérés
vagy vizsgálat), és a program ez alapján tesz javaslatot a
szükséges beavatkozásra.
A hibaadatoknak a rendszerbe történő importja könnyen
végrehajtható, a hibák aktuális státusza szerint pedig különféle listázások készíthetők.
Lehetőség van a sínhibáknak az adott helyen történő képi
megjelenítésére, továbbá a mérési és vizsgálati eredmények piktogramos és grafikonon történő ábrázolására is.
A program az adatbázisban nyilvántartott adatok alapján
különböző analízisek elvégzésére ad lehetőséget.
A lokális hibák alapján végzett sebesség elemzés kimutatja az alkalmazott sebességek megfelelőségét.
Az általános minősítési adatok alapján a vágány általános
sebességi állapotára kaphatunk információt, amely alapja
lehet a karbantartási terv összeállításának.

MUNKÁLTATÁSI JAVASLATOK
A rendszer további kiemelt szolgáltatása
a szükséges karbantartási munkák meghatározása, a sínállapot figyelemmel kísérése és ezzel összefüggő munkáltatási
javaslatok, tervek készítése. Nem csak az
elemzés időpontjára, hanem 2-3 évre előretekintve is ad munkáltatásra vonatkozó tervezési javaslatot a program.
A mérési és vizsgálati rendszerek adatai alapján különböző munkanemek szükségességét jelzi a program,
amelyek a következők:
• geometriai vágányszabályozás
• ágyazatrostálás
• síncsere (kopás, gördülő fáradás miatt)
• síncsiszolás, sínmarás
• fáradási síncsere
• szerkezeti állapot javítása (aljcsere, kapcsolószer
csere, stb.)

A mérési és vizsgálati eredmények alapján a program
által adott munkavégzési javaslatokat figyelembe véve
munkavégzési terv állítható össze, amelyben az egyéb
nyilvántartott pályaadatok (vonalvezetés, szolgálati helyek, kitérők, stb.) is szerepet játszanak. Itt végezhető el a
munkálatok időbeli tervezése is.

TECHNOLÓGIA ÉS KÖLTSÉGEK
A program segítséget nyújt a javasolt és
tervezett munkáltatások kivitelezéséhez
szükséges technológia kiválasztásához,
amely alapján költségbecslés is végezhető.
A döntéshozói munkát segíti a hálózati
mérési adatok statisztikai feldolgozása
is, amely kiválasztott vonalakra vagy szervezeti egységek területére vonatkozóan jeleníti meg vágányok általános állapotát jellemző adatokat, illetve több mérési
időszakra visszatekintve bemutatja az állapot változásának trendjét is.

ELEMZÉSEK
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Az adatbázisban nyilvántartott adatok
együttes áttekinthetőségével különféle
elemzések elvégzését teszi lehetővé a
rendszer mind a döntéshozói, mind az operatív szint számára. Ezen kívül különféle
kimutatások, statisztikák és lekérdezések
készíthetők nyomtatható formában is.
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