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A szimulátor működés közben



A kezdetek

• A beszerzés éve: 2015.

• Gyártotta, szállította és telepítette: 
http://www.landersimulation.com/

• Telepítés helye:

Budapest IX. Üllői út 197-199. Száva kocsiszín

Villamos Forgalom Üzemviteli csoport

http://www.landersimulation.com/


A legelső elrendezés – 1 tanulói modullal



A kezdeti funkciók

• Külön oktatói és tanulói modul 

• CAF Urbos 3 típus

• Vonalak: 1, 3, 17, 19

• Alapozó vezetés

• Forgalmi vezetési gyakorlat

• Balesetveszélyes forgalmi helyzetek

• Időjárási körülmények

• Típusismeret - hibaelhárítás



Közel valósághű környezet



Felhasználói élmény

• Gyakran használt valós kezelőszervek

• Ritkán használt virtuális kapcsolók

• Tanulói platform nem mozog

• Komplex audiovizuális élmény



Felhasználói élmény



Az első évek tapasztalatai

• Fotórealisztikus környezet

• Valós pályageometria

• Valós jelzési képek

• Utastájékoztató rendszer modellezése

• Kezdetben korlátozott alkalmazás

• Fix platform negatív hatása

• Megoldások



Vezérlőszekrény

• Rejtett elhelyezés

• Átlátható struktúra

• Könnyű hozzáférés



Bővítés

• A bővítés éve: 2018.

• Gyártotta, szállította és telepítette: 
http://www.landersimulation.com/

• Telepítés helye:

Budapest IX. Üllői út 197-199. Száva kocsiszín

Villamos Forgalom Üzemviteli csoport

http://www.landersimulation.com/


Tatra T5C5K tanulói modul



Bővített funkciók

• Nagyobb helyigény, új elrendezés

• Multifunkciós oktatóterem

• Tatra T5C5K típus

• Újabb vonalak: 12, 14

• Alapozó és forgalmi vezetési gyakorlat

• Típusismeret – üzemszerű kezelés és hibaelhárítás

• Forgalmi és időjárási funkciók itt is elérhetőek



CAF Urbos és Tatra T5C5K modul együttes működése



Oktatóterem funkciói

• Oktatói modullal egy térrészben

• 10 fő befogadóképesség

• Oktató- és vizsgaterem funkció

• Fali képernyőn:

✓ Élő szimuláció kivetíthető

✓ Visszajátszás bemutatható

✓ Független kijelzőként is alkalmazható



Multifunkciós oktatóterem képernyője



Oktatói modul főbb funkciói

• Tanulói modulok akár egyidejű vezérlése

• Események beállítása

• Tanulói feladatkiadás, értékelés

• Tanuló folyamatos ellenőrzése több szemszögből

• Műszerek, kezelőszervek megfigyelése

• Tényleges beavatkozás

• Diszpécser funkció



Oktatói vezérlőpult a kis oktatóteremben



További projektek

Jelenlegi

• Energiahatékony vezetés (EcoDriving) oktatás

• Vonalhálózati bővítés

Jövőbeli

• Bemeneti képességvizsgálat

• Komplex vizsgáztatási eljárások



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


