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keretében” című tehetséggondozó tábor  

 
2. CSOPORT BESZÁMOLÓJA 

 
 
Témaválasztás indoklása 
 
A csoport minden tagja elsősorban a geotechnika iránt érdeklődik. A geotechnika területén belül is kifejezetten 
fontos területnek tartjuk a talaj földrengés közbeni viselkedését. Így nagy lelkesedéssel fogadtuk azt a 
lehetőséget, hogy egy tábor keretein belül a triaxilás készülékkel vizsgálatokat végezhessünk a témában. 
Ennek oka, hogy ilyen vizsgálati készülékhez ritkán kerül olyan közel a hallgató, hogy azt ő maga használhassa 
is. 
 
Célok felvázolása 
 
A triaxiális gép felhasználásával adott talajminta nyírási modulusának meghatározása a célunk. 
A feladat keretein belül több mérés végrehajtását terveztük ugyanazon talajmintán, többféle mérési paraméter 
változtatásával. Egy vizsgálati beállítással végzett kísérlet alatt nagy mennyiségű adat keletkezik, melyek 
feldolgozásához mátrixkezelő program megismerése és használata vélt szükségessé. A szoftver által 
szolgáltatott eredményekből lehetőségünk nyílik több szempontból vizsgálni az adatsort. 
 
A feladat során az adott talaj nyírási modulusának meghatározása a cél, több mérési paramétert alkalmazva, 
valamint a nagy mennyiségű adatok feldolgozási módszereinek megismerése és alkalmazása. 
 
 
Modell, mérések és mérőeszközök bemutatása 
 
A mérés elvégzéséhez szükséges első lépés a minta beépítése. A kísérlet során használt mintához ~700gramm 
Duna homokra volt szükség. A minta egy gumimembránban kerül beépítésre és a rövid idejű állékonyságot 
vákum segítségével biztosítjuk. Ezt követően a mintára ráhelyezzük a felső terhelőlapot és így behelyezzük a 
készülékbe. Végezetül egy cellát kell a mintára emelni, melyet a vizsgálat alatt feltöltünk desztillált vízzel, 
ezáltal biztosítva az izotróp nyomást. 
 

  
1. kép A gumimembránban levő talajminta 2. kép A nyomáscella 
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3. kép Az összeállított triaxiális készülék 

 
 

 
A triaxiális készülék talajmintáját közrefogó két 
végelembe egy-egy bender van erősítve. Ezt 
szemlélteti az 4. kép. Áram hatására az alsó 
bender rezeg, rezgései a talajmintán 
keresztülhaladnak és a felső véglapon levő 
bender érzékeli ezt. 
 
A jelgenerátoron ki- és bemenő jeleket digitális 
oszcilloszkóp segítségével mértük. Ezt 
követően azokat számítógépes program 
(PicoScope) segítségével dolgoztuk fel. 
 
 
 
Egy adott cellanyomás mellett különböző frekvenciájú jelek vizsgálata volt a feladat. A  szinuszhullámú jelekből 
alkalmaztunk egy hullámot, illetve kettő és négy hullámot tartalmazó csoportokat. 
 

 
 
A nyers jelek zajjal terheltek, azonban a 
számítógépes szoftver (Matlab) segítségével 
lehetőségünk van zajmentesíteni (szűrni) a 
jelet. 
 
Szintén ugyanezen szoftver segítségével 
kiszámítottuk a nyírási modulust (G), 
terjedési sebességet (v), terjedési időt (T), a 
grafikon alatti területet, valamint a 
maximális csúcs értékét. 
 
 
 
 
 
 

4. kép A véglapokon elhelyezett bender elemek 

5. kép A korrelációs függvény 
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Mérési eredmények elemzése, összehasonlítása 
 
A jelgenerátorból kimenő és a mintából a vevőegységen keresztül bejövő jeleket egy digitális oszcilloszkóp 
segítségével mértük. Az oszcilloszkóp szoftverével le tudtuk menteni a különböző jelalakok képeit, melyeket a 
MatLab programmal írt filter segítségével meg tudtunk szűrni az elektromos zajtól. Az így kapott, tiszta jel 
alapján képesek voltunk meghatározni a talajminta nyírási modulusát (G) a következő módon. 
 
G=ρ*v2, ahol  ρ: vizsgált talajminta sűrűsége 
   v: jeláthaladási sebesség 
v=s/t, ahol  s: jel által megtett út (minta magassága, közvetlenül mért adat) 
   t: jeláthaladási idő  
 
A számítást szintén a MatLab-ban írt segédprogram végezte. A kapott G értékeket táblázatkezelő program 
(Microsoft Excel) segítségével elemeztük. 
 
 
 
További fejlesztési lehetőségek 
 
További mérések segítségével kiküszöbölhetők az esetlegesen hibásnak vélt adatok. Lehetőség van többféle 
talajtípus vizsgálatára, valamint nem csak száraz talajon végezhetjük el a mérést, hanem nedves talajon is. 
 
További vizsgálatok segítségével kapcsolat kereshető a maximális hullámcsúcsok és a frekvencia, valamint a 
görbe alatti terület és a frekvencia között. (Az esetleges kapcsolatok a későbbi laborvizsgálatok során 
nyújthatnak segítséget.) 
 
 
TMDK dolgozat tervezett felépítése (és felelőse) 
 
Felelőse: Bognár Péter 
 
Tervezett felépítése: 
Szakirodalom kutatás 
Műszer összeállítása 
Mérés 
Kiértékelés 
Konklúzió 
Felhasználási területek 
 
 
 
 
 


