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Újdonságok a főváros útjain



Szeptember van. Ez több dolgot is jelent.
Diákoknak azt, hogy kezdődik a sul i , vége
a nyárnak, a felnőtteknek pedig talán azt,
hogy jön az ősz, majd a tél. Rövidülnek a
nappalok, hosszabbodnak az esték, jön a
hideg, a szürkébb, unalmasabb, zordabb
időjárás.

Na de ne menjünk ennyire előre! Egy-
előre még csak szeptember van, nézzük
mivel készültünk eren a hónapra.

Megismerkedünk az új Citaro 2 típusú
buszokkal, amik néhány hónapja már
koptatják a főváros útjait, és ezen cikk ke-
retében még a Futár rendszerről is beszá-
molunk.

Őt követi az előző számban indított
MAN cikksorozatunk következő része,
ahol a kamionoké lesz a főszerep.

Utána szimulátorozunk az OpenBVE-
vel, amiben szeretnénk segítséget nyújta-
ni a leendő modellezőknek, mire is kel l
odafigyelni egy modell elkészítésénél. (A
cikk nem tekinthető hivatalos leírásnak!)

Majd egy olyan járgánnyal foglalko-
zunk, aki az ideszállításakor még zöld
színben tündökölt, de utasforgalomba már
sárgában állt be.

Végül pedig a Shinkansen-Expresst
bemutató írásunkat olvashatod el, csak
hogy a sebesség megszállotjai is kedvét
lej jék a lapban.
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Újdonságok a főváros útjain

A gyanútlan BKV-zni vágyó
utas az elmúlt hónapokban
több újdonságra is figyel-
mes lehetett. Új Mercedes
buszok érkeznek a megállók-
ba, vagy ha nem azok, akkor
szintén olyan festésű Volvo
buszok, amik beltere elüt a
többi Volvotól. Vagy ha az se
jön, csak a „szokásos” Ika-
rus, akkor abban működő
utastájékoztató rendszer
van. Emellett pedig még fura
kijelzők vannak letakarva a
nagyobb csomópontokon, ki
tudja miért. Ezeknek az új-
donságoknak jártunk utána
ebben a cikkünkben.

Mercedesek Budapes-
ten!
201 2-ben a BKV buszüzemel-
tetési tendert írt ki, amire egye-
dül a VT-Transman adta be
ajánlatát. Ők 75+75 darab
csuklós, és szóló Mercedes Ci-
taro 2-es buszt jelöltek meg,
amivel tudnák biztosítani a
buszközlekedést a fővárosban.
Mivel más rajtuk kívül nem
adott be pályázatot, a Trans-
man nyerte az egészet, és ez-
zel a szerződés megköttetett.
A szerződés 8 évre szól, tehát
2021 -ig mindenféleképp ma-
radnak a budapesti viszonyla-
tokon a buszok.

Fontos leszögezni, hogy
ezek nem használtan vásárolt
járművek, hanem teljesen
újonnan, a magyar igényeknek
megfelelően legyártott buszok-
ról beszélünk. Mi sem tá-
masztja alá ezt jobban, mint
hogy végre minden feltétel tel-
jesülni látszik az utasok szem-
szögéből a busszal

kapcsolatban: jól működő klí-
ma, széles ajtók, barátságos,
nem idegesítő színek, kényel-
mes ülések, széles, nyitható
oldalablakok. Persze az utas
az egyik fél, a másik a veze-
tők, akik szintén örülnek, és

úgy látják, hogy jóval
könnyebb a munkavégzés
eme buszokkal.

Az első 50 darab busz má-
jus 1 -én állt Budapest szolgá-
latába, majd a következő 50
júniusban, és az azt követő 50
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pedig júl iusban. Összesen
nagyjából 60 viszonylaton ta-
lálkozhatunk az új szerzemé-
nyekkel, vegyesen Budán és
Pesten egyaránt.

Csupán a formalitás kedvé-
ért, néhány technikai adat a
Mercikkel kapcsolatban: a

szóló változat 66 férőhelyes,
és szállíthat kerekerszékest
is. 1 2 méter hosszú, 2,5 méter
széles, és 3 méter magas.
Ami a gép lelkét i l leti egy MB

OM 926 LA 21 0 kW teljesít-
ményű motor a felelős, a váltó
pedig ZF Ecolife 4 sebessé-
ges automata. A csuklós ezek
után a férőhelyek számában
tér el, ami 1 02 fő, továbbá a
hosszban, ami 1 8 méter, a
motor típusában, ami MB OM
457 LA, és a tel jesítményben,
az pedig 260 kW.

A járműben kamerarend-
szer működik, ami a központ-
ba továbbítja a felvételt, amit
aztán megőriznek néhány na-

pig. Emellett már a beépített
Futár rendszer mondja és je-
leníti meg a belső és külső ki-
jelző rendszeren a viszonylat
számát, végállomását és ak-
tuál is megállójának nevét.

Ha ez nem lenne elég, a
buszok megfelelnek a leg-
újabb EU-s környezetvédelmi
normáknak, a károsanyag ki-
bocsátása még a Volvokénál
is kevesebb.

Volvo 2.0
És ha már előbb a Volvo is
szóba került, beszéljünk akkor
róluk is egy kicsit.

A pontos típusuk Volvo
7000A, a svájci Genfből ér-
keztek, 1 3 évesek, és amiért
itt lehetnek, az a 201 2 novem-
beri HOMM Kft által megnyert
pályázat. Megjelenésben már
eltérnek az eredeti 2006-ban
vásároltakétól. A legszembe-
tűnőbb a világoskék fényezés,
az új színvilágú beltér, i l letve

a kifelé nyíló ajtók. Ami létszá-
mukat i l leti , 25 darab érkezett
belőlük. Hát nem éppen 1 50,
még csak nem is 1 00, hanem
25. A VT-s Merci beszerzéssel
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szemben a BKV alul maradt,
de nagyon. De ne legyünk
ennyire gonoszak, mert ők
meg másra költöttek el mil l ió-
kat. A buszok főként X. , XVI . ,
XVI I . , XIX. kerületben mozog-
nak.

A buszok felszereltsége ha-
sonló a 7700-hoz, lényegi kü-
lönbség nincs.

Utastájékoztatás? Ak-
kor FUTÁR!
Tehát Futár. Teljes nevén For-
galomirányítási és UtasTÁjé-

koztatási Rendszer ami
nevéből adódóan egy újfajta
nézőpontból közelíti meg az
utastájékoztatás fogalmát, de
a forgalomirányításét is.
ugyanis mi volt eddig? Bejött a
200-as sorozatú Ikarus, amin

volt URH, és kész. A vezető
vagy bemondta a megállókat,
vagy nem. A helyzet a 400-
asokon job volt, mert volt FOK-
GYEM, volt lehetőség kiíratni a
megállókat, és bemondatni is.
Ez a rendszer viszont elég tö-
rékenyen működött, gyakran
nem is volt használható. Ja, és
itt is volt URH a buszon.

Az URH egy rádio, amin ke-
resztül a vezető tud komunikál-
ni a diszpécserrel és fordítva.
Az utastájékoztatást és a jár-
művek elérhetőségét hivatott
segíteni a Futár nevezetű
program, ami a következőt
nyújtja: mivel mobil , ezért bár-
hova telepíthető, a busztól füg-
getlenül működik, cask áram
kell neki jóformán. A legtöbb ki-
jelző rendszerrel működőké-
pes, pl. FOK-GYEM. Ezt
onnan lehet tudni/látni, hogy a
kijelzőn megjelenő karakterek
típusa, (fontja) más, és belül
kiírja a dátumot is, és persze
hangban is elmondja a követ-
kező megállót. Ahol nincs kijel-
ző rendszer, ott csak hangban
tud utastájékoztatást biztosíta-
ni.

Ez az utas oldala, nézzük a
forgalomirányítást.

Mivel az adatküldés (megál-
ló bemondás) hálózaton folyik
GPS segítségével, ezért érte-
lemszerűen a busz láthatóvá is
válik az erre alkalmas eszköz-
zel. És az erre alkalmas esz-
köz a diszpécserközpontokban
került kitelepítésre, így tehát
ugrik az a legtöbbször elhang-
zó mondat, hogy „vétel, 2-es
forgalmi merre vagy?” Az ép-
pen aktuál is diszpécser
ugyanis monitoron látja az
összes olyan járművet, amiben
van Futár, látja, hogy éppen
hol tartózkodik. Ezzel együtt a
vonalakon szétszóródó jármű-
vek követési idejét is egysége-
síteni tudja, hisz látja, melyik
mennyi távolságra van a má-
siktól. De ha épp baleset törté-
nik valahol, a diszpécserek

sokkal hatékonyabban tudják
kitalálni az elterelő útvonalat,
mint a jelenlegi rendszerben,
i l letve ha valahol pótolni kel l
metrót, vi l lamost, vagy HÉV-et,
ezzel a rendszerrel sokkal ha-
tékonyabban lehet megoldani
azt. A diszpécser körbekérde-
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zés nélkül (amivel tel ik az idő)
jelölheti ki a végállomáshoz
közeledő buszokat, hogy
járatuk végállomásra érkezése
után menjenek pótolni, és rög-
tön útvonalat is tud mondani
nekik.

És van egy utolsó, szintén

az utas érdekeit szolgáló rész,
ami pedig a 263 darab digitál is
ki jelzővel el látott főbb csomó-
ponti helyszín. Ezeken a kijel-
zőkön az éppen érkező járatról
jelenik meg olyan kulcsfontos-
ságú információ, mint hogy
hány perc múlva ér oda (nem
a menetrend szerint, hanem a
valós helyzet szerint), vagy
közlekedik-e, késik-e, nem er-
re jár, és így tovább. Tehát az
utas a táblán minden szüksé-
ges és aktuál is információt
kézhez kap.

Most, hogy beszéltünk arról,
mit tud a rendszer, essen szó

a kicsit szárazabb részéről is.
Ez az EU által finanszírozott
projektek egyike, amibe az EU
4 mil l iárd forinttal szál lt be, az
önrész pedig 2,5 mil l iárd Ft.
A rendszert fokozatosan vezet-
ték be, és jelenleg ott tartunk,
hogy éles üzemben használják
a vezetők a szoftvert.

Zárszó
Zárószóként annyit mondanék,
hogy ez egy rendkívül jó kez-
dés, a főváros a járműflottáját,
és az egész BKV-t igyekszik

rendbeszedni, mert az sajnos
nyilvánvaló, hogy az elmúlt
években az állapotok egyre
csak rosszabbodtak. Remél-
jük, ez valami új, és jobb kor
kezdete.

"SD"

Forrás: hvg.hu, vt-transzman.hu, bkk.hu,
bkv.hu
Képek: vezess.hu, bkk.hu, m.hir24.hu,
richpoi.com, 4.kerulet. ittlakunk.hu,
omnibusz.blog.hu, delpestibusz.hu



MAN – Kamionok

L2000-es sorozat, ami aztán
a TGL nevet kapta, ő a
2000-es évek elején jelent
meg, a TGA után.

Az elődből közel 230 000
db-ot adtak el a megjelenése
óta. Vele szemben az új tí-

pusra, már akkor 2007-ben,
1 50 000 db megrendelés ér-
kezett. Sanszos, hogy azóta
a TGA rekordját meg is dön-
tötte az újonc. Talán kevesen
tudják, akik kamionoznak,
azok bizonyára igen, akik

nem, azok meg nem, hogy
jelen cikkünk főszereplője az
előd, TGA sorozat felújított
változata. Akárcsak annak
idején az L2000-es.

A TGS sorozat altípusait,
a gyártó a rövidebb utakra,

MAN cikksorozatunk kö-
vetkező részében a kamio-
noké lesz a főszerep,
pontosabban, a jelenlegi
legújabb sorozaté. Mert a
cég korábbi sorozatairól
külön könyvet lehetne írni,
éppen ezért mi most csak
a legutolsó sorozatot mu-
tatjuk be.

Az új család 2007-ben
mutatkozott be, és egyből
két fő típussal. A TGX-szel,
és a TGS-sel. Az új járműtí-
pusra 7 évet kel lett várni, az
előd, a TGA sorozat 2000-
ben készült el és 7,5-1 2 ton-
nás osztályban lehetett kapni
őket. A sorozatnak voltak ki-
sebb alváltozatai, ráncfelvar-
rott al-al típusai is. Az egyik
fontosabb típus a felújított

7SD. EJC. MAGAZIN ◦ 201 3/9



MAN -Kamionok

8 SD. EJC. MAGAZIN ◦ 201 3/9

kevesebb rakományra tervez-
te. Ide tartoznak még a bil len-
csek, i l letve a félpótkocsik.

A jármű erőforrása a meg-
rendelőtől függ, egy D20,
D26 nevezetű, minimum 320,
maximum 540 pacis erőgép

tehető bele. Emellett pedig a
motorok a tel jesítménytől és
a megrendelőtől függően Eu-
ro 4, vagy 5-ös szabványnak
is megfelelnek. A váltó lehet
kézi és automatizált. A kézi
1 6 sebességes, míg az auto-

matizált 1 2. A fülkéből itt 3
féle ál l rendelkezésre, M, L,
és LX. Ezek – mivel rövidtá-
vú fuvarokról van szó – nem
rendelkeznek hálóhellyel.

A TGX sorozat altípusai
pedig az előzőek szöges el-
lentétei. A TGX-eket a cég
hosszú, országokat átszelő
fuvarokra ajánl ja. Ami a mo-
tort és a váltót i l leti , i tt is
ugyanaz a felhozatal, mint a
TGS-nél, ami változik, az a
kabin mérete. I tt jóval na-
gyobbak közül lehet válasz-
tani: XL, XLX, XXL. Ezekben
az előbbivel el lentétben van
hálóhely, hiszen itt a táv
akár több napot is kitehet.
Az új sorozatban, főként itt a
TGX-ben modernizálták,
korszerűsítették, továbbfej-
lesztették a kabint, sokkal
komfortosabb és biztosab-
ban kezelhetőbb lett a nagy
formák, gombok által.

Érdekesség, hogy a MAN
elkészített egy speciál is vál-
tozatot is, a TGX V8-at, ami

mellesleg megkapta az „Eu-
rópa legerősebb széria nyer-
gesvontatója” címet, ugyanis
a következőket pakolták bele
a tervezők a kamionba: 8
hengyeres, 680 pacis motor
került a kicsikébe, aminek

maximális nyomatéka 3000
Nm.

A kocsit ennek megfelelő-
en egyedivé is tették, oldalt
krómozott V8 fel irat, továbbá
ugyanez elöl is, annyi kivé-
tel lel , hogy itt maga az egész



MAN -Kamionok

hűtőrács rész egy V formát
kölcsönözve utal erre, továb-
bá bal oldalt diszkréten még
egyszer el van helyezve a
fel irat: V8.

”SD”

Képek: worldcarsl ist.com; cars-
database.com, commercialmotor.com,
bankoboev.ru, prohozhdenie.org
Forrás: scmonitor.hu, inter-epfu.com,
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OpenBVE: a járműideál

A szimulátorok világában
nem csak a jó pálya, hanem
a jól megtervezett jármű is
igen fontos ahhoz, hogy él-
mény legyen az adott prog-
ram használata. E cikk a
minőségi járműépítés ne-
hézségeit mutatja be és az
azt, hogy miért telik el sok
idő míg letölthetjük a ked-
venc vonatunkat.

A BVE régi verzióiban egy-
szerűbb volt a járműépítők
dolga, ugyanis „csak” egy jól
beállított panelképet kel lett lő-
ni és megszerkeszteni az ani-
mációkat, valamint
beállítgatni, hogy a panelon
megfelelő helyen legyen min-
den.

OpenBVE-ben ez már sok-
kal nehezebb ugyanis itt már
van külső nézet, ami azt je-
lenti , hogy láthatjuk magát a
járművet, amit vezetünk. Már
sok remek jármű készült el
3D-s vezetőállással, ez szin-
tén plusz feladatot jelent. Jól
megfigyelhető, hogy amikor
valaki bejelenti , hogy épít
vagy átalakít egy járművet
akkor hosszú hetek telnek el
addig, amíg kézbe vehetjük,
azaz játszhatunk velük. Lás-
suk, miért is van ez így.

A járműépítésnél az első
lépések egyike az információ-
gyűjtés az arról a gépről, amit
szeretnénk modellezni. Lehe-
tőleg minél pontosabb jel leg-
rajzot szerezzünk be, hogy
lássuk, hogyan is épül fel a
járművünk. Vannak olyan épí-
tők akik maguk mérik le az

adott járművet és készítenek
egy remekül használható jel-
legrajzot. Aztán, hogy megis-
merjük a modellünket saját
magunk készítünk videókat
róla. Ha nem tudunk akkor ál-
talában már a netről beszer-
zett videók is használhatóak.
Ebből leszűrhetjük majd a tel-
jesítményét vagyis milyen a
gyorsulása és milyen a lassu-
lása, de e videókból elkészít-
jük a hangokat is, amiket
felhasználunk.

Ha mindezeken már túl va-
gyunk és ismerjük már a ki-
szemelt járművet, akkor
elkezdődhet a munka. Első
körben a menetdinamikát kel l
megírni és a hangokat szé-
pen beállítani. A menetdina-
mika megírása talán a
legnehezebb a feladatok kö-
zül. Hogy miért is? Mert meg
kell adni több tucat értéket,
hogy azt kapjuk amilyen a ki-
szemelt vonatunk. Egyúttal
elkészíthetjük a hangokat is,
ne végezzünk később plusz
munkát, ha nem muszáj. Van-
nak jócskán buktatók,
amelyek miatt talán még az
egész eddigi munkát is újra
kell kezdeni.

A hangvágás sem egysze-
rű feladat, mert a hanganya-
got többször kell

végighal lgatni, hogy pontosan
meg tudjuk állapítani, mikor
kell vágnunk. A hangoknál is
sok mindent figyelnünk kell ,
mert a rosszul hangszerelt
vonat igencsak rontja a való-
ságérzetet.

Amikor ezek a részek már
megvannak nekiláthatunk a
fő látványosságnak, vagyis
magának a modellnek. Ez
nem annyira nehéz, mint me-
netdinamikát írni és hangokat
beállítani hanem inkább idő-
igényes, talán az egész mű-
veletből ez tölti ki a legtöbb
időt.

A legunalmasabb rész a
textúrák előkészítése. A tex-
túrázás korántsem áll csak
abból, hogy jó fotókat készí-
tünk és ezeket húzzuk a jár-
műre. Méretre kell vágni, az
áttetszőnek szánt részeket
meg kell szerkeszteni és még
sok mindent el kel l végezni a
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nyers képeken, mire használ-
hatóak lesznek.

Jöhet a modellépítés. Mo-
dellépítésnél nincsen mód ar-
ra hogy egy-egy már
meglévő részt átmásolok mint
pályaépítésnél, mert minden
modell más és más, azaz
egyedi. Ha valaki kíváncsi és
megnéz egy modellt egy
szövegszerkesztőben láthat-
ja, hogy több száz, sőt több
ezer sor gyülekezik egymás
alatt. Ez azért van, mert a jár-
mű talán 90%-át ebben a fáj l-
ban kell megírni. A többi

1 0%-ot is meg kell de az már
az animációkhoz tartozik.
Plusz nehezítő tényező még
ha többrészes a jármű és vé-
letlenül sem egyformák. Ez
azt jelenti , hogy ahány
különböző rész van, annyi
különböző modellt kel l meg-
építeni.

Aztán itt egy dilemma kez-
dődik el. Ha minél ütősebbre
csinálom a járművet akkor
kevesen fogják letölteni, mert
többségnek nincsen nagy tel-
jesítményű számítógépe.
Mérlegelni kel l mennyi-
relegyen részletes és ezzel
erősebb számítógépet
igénylő a jármű. Az a legsze-
rencsésebb ha próbáljuk
megtalálni az arany közép-

utat, azaz ne legyen il lú-
ziórombolóan egyszerű, de
ne legyen óriási gépigényű,
túl részletes sem, mert az
ilyen végletek esetén nem
fogják letölteni sokan a gé-
pünket.

A tel jesítmény sokféle mó-
don javítható: ha nem látom
el túlzottan nagy textúrákkal a
modellt (persze azért nem is
miniatűrrel, mert akkor meg
torzulás jelentkezik, ami szin-
tén i l lúzióromboló), a másik
lehetőség maga a modell .
Takarékoskodjunk a
poligonokkal, például csak ott
látszódjon mind a két oldala a
felületnek, ahol tényleg mu-
száj és csak oda tegyünk
plusz parancsokat, ahol más-
hogyan nem tudjuk pozício-
nálni az adott felületet. Egy
kis példa: felületeknél felesle-
ges lenne betenni egy trans-
late (áthelyezés) parancsot,
mert itt nem egyszer kell ki-
számolni a gépünknek a
felület elhelyezkedését, ha-
nem az áthelyezés miatt két-
szer. Gondolkodjunk egy
kicsit. Ha minden felületet így
csinálok meg, akkor tucatszor
számol a gépem és ez a tel-
jesítménynél üt majd vissza.
Ezért fontos észben tartani,
hogy csak oda tegyünk plusz
parancsot ahol az létszük-
séglet. Ezzel érezhető tel je-
sítményjavulást érhetünk el.

Aztán jöhet az animálás.
Animálni kel l a tengelyeket,
mert fura lenne egy ful los jár-
műnél ha nem forogna a ke-
rék, aztán ajtó animáció és
belső világítás. Persze ezeket
még csűrhetjük de ezek a
leggyakoribb dolgok. Az ani-
málás már viszonylag
könnyebb dolog, mert sok
képlet, funkció létezik, de ha

újat akarunk beépíteni akkor
azt ki kel l találni, ami meg-
hosszabbítja a kiadási időt.

A cikk elején említettem,
hogy OpenBVE-ben van 3D-s
kabin. Alapvetően ugyan úgy
készítem el a kabint mint ma-
gát az objektumot csak
pluszban még rakok be ani-
mációkat. Miket is? Menet-
fékkarokat, km órát, kabinvi-
lágítást, különböző funkció
gombokat és még sorolhat-
nám. Ez abba a 1 0 százalék-
ba tartozik amit az
előzőekben tárgyaltunk.

Most már összességben
megcsináltuk a vonatunk
egészét, csakhogy minden
dolog külön-külön van. Egye-
síteni kel l a dolgokat. Hogy
vezetésközbe ne csak egy
nagy szürke téglalapot lás-
sunk kell készítenünk egy ex-
tensions fáj lt amiben
találhatóhatóak a különböző
részegységek már megani-
mált részei. Mielőtt kiadnám a
járművet jöhet a tesztelés. Az
a szerencsésebb ha saját
magunk vesszük észre a hi-
bákat, mert következőleg ta-
nulhatunk belőlük. Ha van
olyan barátunk aki ismeri a
járművet jó ha megmutatjuk
neki is hisz több szem többet
lát.

Ez a cikk nem hosszú, de
a modellépítés és a kulcsra
kész jármű annál hosszabb.
Remélem sikerült elérnem azt
a célt a cikkemmel, hogy be-
mutassam miért adja ki oly
sokára a járműépítő a mo-
dell jét.

HLJ

Képek: csuklo, "SD"
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Zöld volt,
de most már beérett

A budapesti villamosokkal
foglalkozó cikksorozatunk
következő részében a „Ba-
nán”-okkal fogunk foglal-
kozni, másnéven a
TW6000-sel.

Mielőtt magával a vil lamos-
sal ismerkednénk meg, ejt-
sünk par szót a gyártóról is.
1 935-ben alakult meg Wag-
gonfabrik Uerdingen néven.
Már a kezdetekben eldőlt,
hogy a gyár vil lamosokkal fog
foglalkozni, bár sokáig csak
terveztek, nem ők maguk
gyártották le a kocsikat.

1 999-ben a Siemens tel je-
sen felvásárolta a céget. Rö-
viden, és tömören ennyit a
gyár múltjáról. Jelen cikkünk-
ben a DÜWAG típusaira most
nem térünk ki.

A történet 2001 -ben kezdő-
dik, amikor a hannoveri
„BKV” (ÜSTRA) megválni ké-
szült a szóban forgó típustól.

Kapva az alkalmon, a BKV

megszerezte a szükséges
pénzt, és 2001 -ben már a
próbafutások zajlottak.

Számszerűsítve 68 db ko-
csi érkezett akkor, és az első-
nek 1 0 000 km-t kel lett
megtennie próbaként. Aztán
végül 76 kocsi érkezett meg,
mert ál lítólag a maradék vi-
dékre ment volna. Azóta, mint
azt tudjuk volt még egy

TW6000 beszerzés, de utób-
biak sajnos csak donorjármű-
ként él ik életüket.

Számokban a vil lamosról:
28 méter hosszú, 2,4 méter
széles, és 3,3 méter magas.
Üresen 39, utasokkal 52 ton-
na. Ajtói 65 cm szélesek, és
egy oldalon 6 van belőlük, és
összesen 1 50 embert tud
egyszerre elszál lítani a jármű.

Jogosan merülhet fel a
kérdés az ajtót i l letően, hogy
miért van ilyen furán megold-
va. A válasz roppant egysze-
rű, Hanoverben ezek a kocsik
a Stadtbahn-ál üzemeltek.
Tudni kel l , hogy a Stadtbahn
földalatti vi l lamost jelent. A
vil lamosvágány és az állomá-
sok a föld alatt vannak, ezért
is az ilyen magaspadlós ki-
alakítás. Továbbá átlagos
utazó sebessége 60 km/h.
Ezért van magasperon, csak
a biztonság miatt, hogy vélet-
lenül se lépjenek a sínekre.
Persze beesni még ugyanúgy
be lehet. Kvázi olyan, mint
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egy metró, csak az ajtókat
nyitja, a lépcsőket nem. Egy
átlagos földalatti ál lomás ren-
delkezik egy alacsony és egy
magas peronnal. Mivel ott fej-
lettebb a hálózat, több megál-
lót keresztezi a felszíni
vi l lamos is, sőt némelyik
Stadtbahn vonal a felszínre is
felmegy, ahol nincs magaspe-
ron.

Ezért hát a furfangos meg-
oldás. És ezért van minden
ajtónál magasabban is ajtó-
nyitó gomb kívül.
Na de kanyarodjunk vissza
technikai részletekhez. A 4
forgóvázból 2 hajtott, amik fé-
kezéskor visszatáplál ják az
áramot. A forgóvázak a jól be-
vált DÜWAG gyártmányok,
több típusukon is ezek, vagy
ehhez nagyon hasonlóak
vannak.

Röviden befejezve és
visszatérve a cikk elejére, az-
óta jött még egy szállítmány,
amik csak donornak érkeztek
ide, de szerintem elmondha-
tó, hogy jól beil leszkedtek a
kocsik Budapesten a kezdeti
nehézségek leküzdése után.

"SD"

Képek: Adorján Péter, vi l lamosok,hu
Forrás: Közlekedik a főváros,
vi l lamosok.hu
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A Japán Shinkansen-Express

Nemrégiben gondolkodtam
azon, hogy milyen érdekes
lenne egy olyan cikksoro-
zatba belekezdeni, amely a
világban közlekedő leg-
gyorsabb vonatokat veszi
sorra, kezdve az ismert
nagy vasúti hatalmakkal
(spanyol, francia, német,
stb;), a feltörekvőkön át
(Kína, India), egészen a
most csatlakozókig (Ko-
rea). Természetesen tisztá-
ban vagyok azzal, hogy
kedves vasútkedvelő bará-
taimnak ezek a dolgok már
úgymond kommersznek
számítanak, mivel szeretjük
a vonatokat és sokat is hal-
lunk, olvasunk róluk a mé-
dia különféle
orgánumaiban, de úgy gon-
dolom, hogy érdemes egy

átfogó képet alkotnunk
ezekről a „szupergépekről”,
hátha akad még olyan in-
formáció, amely eddig átes-
ett azon a bizonyos rostán.
Cikksorozatunk első ilyen
részében a Japánban közle-
kedő Shinkansen-expresszt
vesszük egy kicsit górcső
alá és megnézzük, hogy mit
is tud ez a „masina”.

Japánban közlekedik a vi-
lágon a leggyorsabbak között
számontartott és legponto-
sabban közlekedő szuper-
expresszek egyike, a
Shinkansen-expressz. A
Shinkansen-név az előbb írt
szuperexpressz-nevet takar-
ja, i l letve pontosítok: „új szu-
perexpressz”, mely név igen
találó, hiszen csak egy pil lan-

tást kel l vetni a vonatokra és
a látványuk minden kétsé-
günket elűzi.

Shinkansen „itt is-ott is”
Japán a világ vasút technoló-
giában élenjáró (Franciaor-
szág után), viszont még a
francia vasúti technológia
sem tudja megközelíteni azt a
pontosságot, amelyeket a ja-
pán Shinkansen szerelvényei
képviselnek.

A vonatok (nemcsak a
Shinkansenek) menetrendi
közlekedése a szó szoros ér-
telmében másodperces pon-
tosságú, tehát nincsenek
késések, ami kifejezetten
megkönnyíti az utazóközön-
ség dolgát, nem kell pl . télen
hóban-fagyban az állomáso-
kon várakozni a (késő) vonat-
ra. Nem hivatalos források
szerint a japán mozdonyve-
zetőket „büntetik”, amennyi-
ben bizonyos késést
„összeszednek”, ebbe nem
szeretnék részletesebben be-
lemenni, ezt is egy ott élő és
dolgozó ismerősömtől hal lot-
tam. Na de térjünk rá a cikk

1 6 SD. EJC. MAGAZIN ◦ 201 3/9



A Japán Shinkansen-Express

lényegi témájára: Ja-
pán az élenjáró a vas-

úti technológiák
fej lesztésében, mely fej lesz-
téseket a Shinkansen exp-
ressz léte koronázza meg.

Japán áramvonalas, nagy-
sebességű vonatát azért fej-
lesztették ki, hogy legyen egy
olyan egységes, szabályos
időközönként közlekedő,
megbízható expressz rend-
szer, amely gyors és haté-
kony összeköttetést biztosít
Japán legnagyobb és legfon-
tosabb városai között (pl. : Hi-
roshima, Morioka, Kyoto).
Ezen célok eléréséhez Ja-
pánnak egy, az ottanitól me-
rőben eltérő felépítésű és
nyomtávolságú sínrendszert

kel lett
kiépíte-

nie Tokyo
és a célvá-

rosok között.
Tel jesen új vas-

útvonalakat kel let
építeni erre a cél-

ra, melyeket tel jesen
el kel lett különíteni a

már meglévő vasúti há-
lózattól. Ez lehetővé tette,

hogy normál nyomtávúra
építsék az új sínhálózatot, mi-
vel Japánban a világ más or-
szágaitól eltérően a
szabványos 1 435 mm-es
nyomtáv helyett 1 067 mm-es
nyomtávú vasútvonalakon
közlekednek a vonatok.

Az új „Shinkasen-vonalakat”
cél irányosan nagy sebesség-
re tervezték, melynek kezdő
értékét 250 Km/h-ban hatá-
rozták meg.

Az újonnan megépített vo-
nalak:
Az első, új vasútvonalat, a
Tokaidót, Honshú-szigetén
nyitották meg 1 964-ben, az
olimpiai játékok idején. Ez a
vonal Tokiót kötötte össze a
400 Km-re fekvő Osaka váro-
sával, mely Japán második
legnagyobb városa, a Kelet
ipari központja.

I tt közlekedett elsőként a
Shinkansen, melynek útja ke-
resztezte Nagoyát és Kyotót
is. Majd mindezek után sorra
nyíltak az újabb és újabb
Shinkansen-vonalak Hons-
hún: elsőként a Szanio-vonal,
amely Osakából indul dél i
irányba és átszeli az egész
országot.

Másodikként a Joecu-vo-
nalat nyitották meg, amely
Tokyoból indul, szintén ke-
resztülhalad az egész orszá-
gon, északi irányba egészen
Niagatáig.
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Harmadikként nyitották
meg a Tohoku-vonalat, mely
szintén észak felé indul, Mo-
riokába. Ezen a vonalon egy
szárnyvonalat építettek ki,
melynek Jamagata a végállo-
mása (ez a város Japán se-
lyemipari központja). A
szárnyvonal kifejezés azon-
ban takar némi szubjektivi-
tást, ugyanis ez a
szárnyvonal egy korábbi vas-

útvonal felújításából és nyom-
távjának kiszélesítéséből
valósult meg. De alapjában
véve nem ez a jel lemző, a
többi vonal tel jesen új építé-
sű. Japán Shinkansen rend-
szere egyedülál ló a világon,
hiszen már-már vezetőre sin-
csen szükség, olyan szintet
ért el a vonatbefolyásoló
rendszerek automatizálása.

A vezetőfülkében ellenőriz-
hető jelzőrendszerrel vannak
ellátva a vonatok, melyeket
már szinte tel jesen átvett az
automatika.

A mozdonyvezetőnek más

dolga nincs is, minthogy az
automatika által megadott po-
zícióba hozva a menetkart
(vagy a fékkart) vezérel je a
vonatot. Mindez nagyon ha-
sonlatos a repülőgépek robot-
pi lóta egységéhez.

A vonatok másodperc pon-
tosan járnak és a belső kiala-
kításuk is igen ergonomikus,
itt is leginkább a repülőgépek
belsejéhez lehetne hasonlíta-

ni az utasteret, kifejezetten
kényelmes. Éppen ezért azok
a mozdonyvezetők, akik
Shinkanseneket „vezetnek”,
nagyon nagy presztízzsel
rendelkeznek, amely már
összemérhető a repülőgép pi-
lótákéval. Zárójelben jegyzem
meg, hogy Japánban csak öt
éves képzés után lehet moz-
donyvezető a gyakornokból,
Shinkanseneket pedig már
csak japán nemzetiségű sze-
mély vezethet, függetlenül at-
tól, hogy bármelyik
vasútrajongó, aki egyszer itt
szeretne ilyen „szupergépe-

ket” vezetni, perfektül tud ja-
pánul.

Zooláj

Szerk. : A Shinkansen Expresszt,

háttérben a klasszikus heggyel,

IGEN, feltétlenül be kellett tenni. :)
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Képek:
wikipedia.org; 8tokyo.com; blog. jpopdb.org,
japandaman.com ,
stefinkorea.wordpress.com,
free.gatag.net
Forrás:
Lokmagazin 2005. Február
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